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Eerste woorden  

Februari is een belangrijke maand immers de voorjaarsvakantie komt er aan, het virus was 
in het begin nog niet gesignaleerd in Oostenrijk. Toch werd er al meer over gepraat aangezien 
in Wenen het virus bij een Chinese stewardess werd vastgesteld, en uiteindelijk kwam het 
grote nieuws eind februari. In Innsbruck waren twee personen positief getest dit zal het begin 
zijn van een lange en onzekere tijd. Toch kon men de hele maand nog onbezorgd genieten van 
de pistes in Oostenrijk. 

Maart het begin van een heel raar jaar. Alle skigebieden werden gesloten. Het coronavirus 
greep in de wereld om zich heen en zo ook in Oostenrijk, Begin maart moesten twaalf mensen 
in Obertauern al in quarantaine en het werd al erger tot de Oostenrijkse regering besloot dat 
het land op slot ging en gebieden de deuren moesten sluiten. Ook in de rest van de wereld 
werden reisverboden in gesteld en dat was het einde winterseizoen 2019/2020. 
 
Er werden in de komende maanden diverse maatregelen afgekondigd om het virus onder 
controle te krijgen, uiteindelijk kwam in juni het goede nieuws. Europa ging van oranje naar 
geel en reizen werd weer mogelijk. 
 

Juli was een maand waar er nog gereisd mocht worden reizen. 

In augustus was het nog hartje zomer en de vakanties zijn in volle gang, alle landen zijn op 
geel gezet dus reizen mocht nog steeds. Maar er werd gekeken  naar de winter. De virussen 
zullen dan weer opkomen en wat zou er gaan gebeuren.  

In september gaan we langzaam naar de herfst en de winter. In oktober was niet veel geopend 
in de skigebieden maar toch kon er worden geskied. 

Eind oktober was het dan over, een nieuwe lockdown en de skigebieden moesten hun deuren 
sluiten. Er werd een datum gesteld en uiteindelijk mochten de gebieden rond 24/25 december 
de deuren weer openen echter horeca mocht niet open en heel Europa was code oranje. Reizen 
was niet mogelijk mits onder bepaalde voorwaarden. We hadden nog goede hoop dat in het 
nieuwe jaar het toerisme weer mogelijk was, maar zoals we nu weten is dat niet gebeurd. 

Het winterseizoen 2020/2021 loopt op zijn einde we kijken naar de zomer maar ook met een 
knipoog naar het winterseizoen 2021/2022 waar het skiseizoen mogelijk in oktober/november 
weer begint. Bron: fantastischoostenrijk.nl. 

Het jaar 2020 gaat ook in crimineel opzicht de boeken in als het jaar van Corona. In heel 
Nederland ontstonden naar aanleiding van het Coronavirus mooie initiatieven. Veel mensen 
hielpen ouderen en kwetsbaren door bijvoorbeeld boodschappen voor hen te doen. Maar 
helaas speelden ook criminelen in op het Coronavirus. 

Zo werden er in 2020 onder andere mondkapjes uit zorginstellingen gestolen en sloegen 
criminelen juist online toe. Onder andere ‘Vriend-in-Nood-fraude’ kwam in opmars.  

Zeker door Corona zijn mensen meer op internet. Des te vaker je online bent, des te groter de 
kans dat je slachtoffer wordt van cybercriminaliteit, aldus Michiel Zwinkels - Landelijk 
Portefeuillehouder Cybercrime. 

Waar er in 2019 zo’n honderd keer per maand aangifte werd gedaan van online oplichting, is 
dat aantal gestegen naar zo’n honderd aangiftes per week. Dankzij de hulp van gedupeerden 
en anderen werden verschillende verdachten aangehouden die geld opnamen van de rekening 
van gedupeerden. Bron: opsporingverzocht.avro/tros, 23 december 2020.  

De pandemie hield in deze periode de wereld op allerlei vlakken in zijn greep, met ook grote 
gevolgen voor de techindustrie. Overigens zeker niet alleen nadelige. En er gebeurde meer 
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Wanneer covid-19 voor het eerst de kop opsteekt in China, merken hardwarefabrikanten dat 
vrijwel direct. Het land gaat maandenlang in een strenge lockdown, met als gevolg dat ook de 
fabrieken daar sluiten. Een probleem voor alle westerse bedrijven die grotendeels afhankelijk 
zijn van de Chinese industrie, waar o.a. smartphone-componenten en processoren worden 
gefabriceerd. Er ontstaan tekorten waardoor o.a. Apple zich genoodzaakt ziet om de 
aankondiging van zijn IPhone 12-serie een maand uit te stellen. 

Desondanks legt de pandemie de aanbieders van computergerelateerde producten geen 
windeieren. Het virus duikt in vrijwel alle landen op en om de verspreiding van besmettingen 
te voorkomen, wordt inwoners veelal verzocht om vooral thuis te blijven. Kantoren sluiten, als 
ook scholen. Thuis werken en thuis studeren wordt de norm en zo ontstaat er een ware run 
op computers, laptops, tablets en randapparatuur zoals toetsenborden, muizen en webcams 
in het bijzonder.  

Werkoverleg vindt plaats op Zoom, Microsoft Teams, Skype of Google Meet. Omdat elkaar 
fysiek opzoeken lastig is, neemt videobellen voor zowel zakelijk als privégebruik een vlucht. 
Dat merkt o.a. Facebook, dat het aantal videobelminuten op WhatsApp flink ziet stijgen. 
Bedrijven buitelen over elkaar heen om dergelijke software en apps te lanceren of 
aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door premium functies tijdelijk gratis te maken, het 
aanmeldproces te versoepelen of meer deelnemers per gesprek te ondersteunen. 

Streamingdiensten profiteren ook van het vele bankhangen. Netflix heeft een topjaar achter 
de rug en Disney+ groeit als kool. De Netflix Party-extensie maakt het mogelijk om samen 
series en films te 'bingen', ieder op zijn of haar eigen apparaat. Disney+ en NPO Start rollen 
soortgelijke functies uit. Gaming is eveneens een populair tijdverdrijf. Spelplatform Steam 
noteert het ene na het andere recordaantal gelijktijdige spelers. De vraag naar de nieuwe Xbox 
Series en Play Station 5 is enorm en beide spelcomputers zijn erg schaars verkrijgbaar. 

Terwijl we telkens meer tijd aan onze digitale apparaten spenderen, zien ook cybercriminelen 
hun kans schoon. Zo waarschuwen antivirusfirma's voor coronagerelateerde phishingmails 
die op grote schaal in omloop zijn. Ook Google stuurt vele miljoenen covid-nepmails regelrecht 
de spambox in. Vaak worden deze berichten zogenaamd uit naam van 
gezondheidsorganisaties of werkgevers verstuurd. Maar niet heus. Het blijft dus oppassen 
geblazen voor verdachte linkjes en bijlagen in e-mails en zelfs phishing-sms’jes. 

Sociale media hebben eveneens hun handen vol aan het bestrijden van nepnieuws rond 
corona. Misleidende advertenties worden verboden en Twitter waarschuwt zodra je iets deelt 
zonder het hele bericht te hebben gelezen. Ook worden tweets met onjuiste informatie telkens 
vaker afgeschermd. Google-advertenties mogen niet meer op sites met complottheorieën en 
YouTube richt een speciale sectie in met betrouwbare video’s. 

Een druppel op een gloeiende plaat? De meeste mensen zouden sociale media niet als een 
betrouwbare nieuwsbron zien. Het fenomeen 'fabeltjesfuik' - door Zondag Met Lubach bedacht 
- wordt echter bijna Van Dale's woord van het jaar en verwijst naar de algoritmen van sites 
als YouTube, die erop gericht zijn het eigen gelijk te versterken. Het gevolg is dat 
complotdenkers telkens luider van zich laten horen. Zowel online als op straat. 

Uiteraard moeten we ook nog even stilstaan bij de corona-app. Bron- en contactonderzoek 
blijkt een van de belangrijkste wapens in de strijd tegen covid. Al snel rijst de vraag: 'zou dit 
niet automatisch kunnen, bijvoorbeeld via een smartphone-app'? Verschillende landen 
proberen in recordtempo zogeheten contacttracing-apps uit de grond te stampen, waaronder 
Nederland. Zonder slag of stoot gaat dit echter niet. Zo worden er terecht grote vraagtekens 
gezet bij het veiligheids- en privacy-aspect. 

Zodoende slaan Apple en Google de handen ineen om een eigen traceersysteem te 
ontwikkelen, waarbij gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd worden. Het uitwisselen van 
tijdelijke bluetooth-codes die niet naar individuele personen te herleiden zijn, staat hierbij 
centraal. Bijkomend voordeel is dat de meeste smartphones op iOS of Android draaien, zodat 
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de meeste toestellen er geschikt voor zijn. Maar helaas niet alle, bepaalde oudere telefoons, 
vallen buiten de boot.  

In augustus lanceert de Nederlandse overheid landelijk de CoronaMelder-app en inmiddels is 
deze meer dan vier miljoen keer gedownload. Dagelijks krijgen naar schatting tienduizend 
gebruikers een melding dat ze langer dan een kwartier bij een besmet persoon in de buurt 
zijn geweest. Hen wordt aangeraden om snel een coronatest te laten uitvoeren. Zo draagt de 
app toch nog zijn steentje bij. Wat de uiteindelijke impact is geweest op het indammen van de 
covid-verspreiding in ons land, moet nog blijken.   

Zoals elk jaar staan we in het bijzonder nog even stil bij Windows 10. Microsoft blijft immers 
maar aan dit besturingssysteem sleutelen. Wel op een lager pitje dan gewoonlijk, want ook dit 
bedrijf moet zijn werkwijze door de coronapandemie aanpassen. De mei 2020-update en 
oktober 2020-update komen wel als gepland uit, maar ze brengen dit keer beide geen grote 
veranderingen aan het besturingssysteem. Ook spannende nieuwe functies ontbreken 
grotendeels. 

De recente oktober-update springt nog het meest in het oog. Zo is het startmenu 
gemoderniseerd met een frisse look terwijl de oude Edge-browser vervangen is door een 
verbeterde variant, die op de browserengine Chromium draait. Er is al maanden aan deze 
browser gewerkt en veel Windows 10-gebruikers hebben 'm ook al op hun systeem staan. 
Schijnbaar naar tevredenheid en dus niet zonder succes, want voor het eerst in jaren stijgt 
het marktaandeel van Edge weer. Zo worden websites nu al vaker bezocht in Edge dan in 
Firefox. Er zit dan ook wel enige druk achter. Veel sites openen intussen niet meer in Internet 
Explorer, bijvoorbeeld. 

Aan het begin van het jaar stopt Microsoft de ondersteuning voor Windows 7, met opnieuw 
het verzoek om naar Windows 10 over te stappen. Sindsdien komen er namelijk geen 
veiligheidsupdates meer uit voor het verouderde besturingssysteem. Het bericht blijkt niet 
gericht aan dovemansoren want mede door deze laatste push viert het bedrijf in mei een 
nieuwe mijlpaal. Er zijn dan wereldwijd meer dan een miljard Windows 10-apparaten actief 
in gebruik.   

Waar 2020 al met al een enigszins rustig jaar was voor Windows 10, lijkt 2021 wel degelijk 
voor de nodige opschudding te zorgen. Al vroeg staat de lancering van Windows 10X gepland, 
een nieuwe lichtgewicht versie van het besturingssysteem dat geoptimaliseerd is voor mobiele 
apparaten en dan met name zogeheten foldables. Daarnaast zijn er plannen om de vormgeving 
van het reguliere Windows 10 danig op de schop te nemen. Genoeg om op dit gebied naar uit 
te kijken, nietwaar? 

We sluiten het jaaroverzicht graag af met enkele leuke, handige workshops die we de afgelopen 
periode gepubliceerd hebben. Een fijne jaarwisseling en een gezond 2021 gewenst, namens 
de redactie van Computer Idee. Bron: computeridee.nl, 30 december 2020.   

Het barst van de sneeuwklokjes in de stadstuin van Harry Pierik (66) 

Als je bij de Zwolse tuinontwerper Harry Pierik (66) naar binnen loopt, heb je niet direct in de 
gaten wat voor bijzondere tuin er achter het Assendorpse huis schuilgaat. Eenmaal in de tuin 
beland je in een klein lenteparadijs, waar honderden sneeuwklokjes bloeien. ‘Ze geven een 
ultiem lentegevoel.’  

Dat Pierik in het verleden rondleidingen gaf is in zijn stadstuin, is te merken. Over elke bloem, 
struik of boom die er staat heeft hij wat te vertellen. Momenteel stelen de vele sneeuwklokjes 
in zijn tuin de show. Pierik wijst er een paar aan. Bron: De Stentor, 20 februari 2021.   
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Track video  

Dit is de vrouw achter het Janssen-vaccin: ‘Ze voelt zich geen haar beter 
dan anderen’ 

Naar Hanneke Schuitemaker worden in de toekomst misschien wel straten vernoemd, of 
laboratoria. Ze is de vrouw die de ontwikkeling op haar naam mag schrijven van het enige 
coronavaccin dat aan één prik genoeg heeft, dat van Janssen uit Leiden. Dat vaccin wordt 
vandaag waarschijnlijk ook voor ons land goedgekeurd. Een enorm succes. ‘Toch voelt 
Hanneke zich geen haar beter dan wie dan ook.’ 

Het is een kwestie die blijft fascineren. Als je een coronavaccin kunt ontwikkelen dat aan één 
prik genoeg heeft om bescherming te bieden, waarom zijn er dan zoveel vaccins bedacht die 
twee prikken nodig hebben? Het is een simpele vraag, waarbij natuurlijk een veel 
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ingewikkelder antwoord hoort. Feit is dat er tot nu toe slechts één vaccin is waarbij die ene 
inenting volstaat: dat van Janssen Vaccines uit Leiden, een dochterbedrijf van de 
Amerikaanse gigant Johnson & Johnson. Bron: AD, 11 maart 2021. 

 
Hanneke Schuitemaker van Janssen Vaccines. © Hollandse Hoogte / AFP  
 
 

Te laat weggaan wordt duur grapje voor avondklokracer met drank op in 
Deventer 

Een automobilist met haast kan een forse boete verwachten. De man scheurde met 30 
kilometer per uur te hard over de Zutphenseweg in Deventer. Reden? Hij was te laat voor de 
avondklok. 

Maar dat was niet het enige waar de man op betrapt werd. Ook bleek hij te veel te hebben 
gedronken. Daarop schreef de politie twee processen-verbaal uit, wat neerkomt op zo’n 1500 
euro aan boete. Ook moet de man waarschijnlijk een cursus bij het CBR gaan volgen voor zijn 
rijgedrag.  

Toch was er ook een kleine meevaller voor de snelheidsduivel. Voor het negeren van de 
avondklok kwam de man er met een waarschuwing vanaf. Bron: AD, 11 maart 2021.   

 

5837 boetes voor niet naleven avondklok 

De politie heeft afgelopen week 5837 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de 
avondklok. Iets minder dan de 6014 van de zeven dagen daarvoor. Ook het aantal illegale 
feestjes dat in het weekeinde moest worden beëindigd ligt met 53 iets lager dan de week 
ervoor. Toen waren het er zestig. 

Naast de avondklokboetes gingen er 95 mensen op de bon voor groepsvorming. Behoorlijk 
minder dan vorige week, toen er daarvoor 278 bekeuringen werden uitgedeeld. 228 
personen kwamen weg met een waarschuwing. Precies evenveel als vorige week. Bron: AD, 15 
maart 2021. 
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Explosieve groei van coronatests bij kinderen: GGD’s nemen duizenden 
tests af 

Het aantal kinderen dat wordt getest op corona is de afgelopen tijd flink toegenomen bij de 
GGD's in Oost-Nederland. Het zijn er duizenden, blijkt uit cijfers. De sterke toename komt 
door nieuw beleid na de opening van de basisscholen en kinderopvang. Leerlingen met lichte 
klachten moeten nu ook getest worden, anders mogen ze niet naar school. 

Er hangen vrolijke stickers van olifanten en flamingo's aan de wand en uit een speakertje 
klinkt K3-muziek. Maar ja, ook in de speciale kinderunit in de GGD-teststraat komt 
uiteindelijk de wattenstaaf tevoorschijn, die even en de neus moet. En dat ziet een peuter of 
kleuter soms écht niet zitten, weet bemonsteraar Marije Pot. Bron: De Stentor, 11 maart 2021. 

 

© EPA — Werknemers onderweg naar hun werk in Phnom Penh, Cambodja 

Eerste melding van sterfgeval in Cambodja 

Cambodja heeft een jaar na het begin van de pandemie voor het eerst melding gemaakt 
van een sterfgeval door het coronavirus. Het gaat om een 50-jarige man die ongeveer twee 
weken geleden positief had getest. 

De Cambodjaan overleed volgens de autoriteiten op de ochtend van 11 maart, precies een jaar 
nadat de Wereldgezondheidsorganisatie had verklaard dat sprake is van een pandemie. Hij 
werkte als chauffeur voor een Chinees in de stad Sihanoukville. Die persoon raakte ook 
besmet met het virus. 

Wereldwijd zijn sinds het begin van de coronacrisis honderdachttien miljoen besmettingen 
gemeld. Het ongeveer zestien miljoen inwoners tellende Cambodja registreerde volgens officiële 
cijfers slechts 1163 coronagevallen. Het land is inmiddels in de greep van de ernstigste corona-
uitbraak tot dusver. Die staat bekend als de 'gebeurtenis van 20 februari' en deed het aantal 
vastgestelde besmettingen verdubbelen. Bron: AD, 11 maart 2021. 
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Fitnessbranche luidt noodklok: meeste sportclubs zijn technisch failliet 

Morgenmiddag overhandigt oud-topsporter Erben Wennemars samen met een brede delegatie 
van fitnessondernemers, instructeurs en clubleden een brandbrief aan politiek Den Haag 
namens de sportbranche.  

Ze eisen een snelle heropening van de sportscholen, nu dit overal veilig en verantwoord kan. 
De brief wordt overhandigd aan Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg en Sport en 
Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. 

De actie is een initiatief vanuit de gehele fitnessbranche en wordt gedragen door organisaties 
als NL Actief en de VES (Vereniging Exclusieve Sportcentra).  

De fitnessbranche luidt de noodklok over de situatie van de sportscholen in Nederland. De 
meeste fitnessclubs zijn ‘technisch failliet’ na bijna zeven maanden grotendeels gesloten te 
zijn, staat in een brandbrief aan het kabinet.  

Een bedrijf is technisch failliet als er sprake is van een negatief eigen vermogen en de 
verwachtingen om het tij te keren zeer somber zijn. Er kan in deze situatie aangestuurd 
worden op een daadwerkelijk bankroet, om de handen vrij te krijgen voor een doorstart.    

 

In de brandbrief -  die oud-topsporter Erben Wennemars morgen samen met een brede 
delegatie van fitnessondernemers, instructeurs en clubleden overhandigt in Den Haag - staat 
de eis dat de sportscholen snel worden heropend, nu dit overal veilig en verantwoord kan.  

Han de Hair, voorzitter Vereniging van Exclusieve Sportcentra: ‘Het is frustrerend dat 4000 
sport- en fitnessondernemers in Nederland hun vak niet mogen uitoefenen in een tijd dat het 
juist zo hard nodig is om met weerstand en vitaliteit bezig te zijn. Het is niet uit te leggen dat 
fastfoodketens, slijterijen en snoepzaken door het kabinet als essentieel worden gezien, maar 
de professionals op gebied van leefstijl en preventie niet. Dit is onbegrijpelijk en volstrekt 
onacceptabel.’ 
 
De branche constateert dat steeds meer leden afhaken. ‘De grote aantallen afhakers zijn juist 
de mensen die de meeste moeite hebben om met enige regelmaat te bewegen en zullen ook op 
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de lange termijn weer moeilijk aanhaken.’ Ontslagprocedures, sluitingen en faillissementen 
nu en in de nabije toekomst zijn niet meer te ontlopen, is de volgende wrange conclusie. 
 
Ronald Wouters, algemeen directeur van branchevereniging NL Actief: ‘De actie is een uiterste 
poging om politiek Den Haag wakker te schudden over het belang van opening.’ Een 
woordvoerster laat weten dat de fitnessbranche zich nog beraadt op eventuele juridische 
stappen. ‘We sluiten dat niet uit.’ Bron: AD, 11 maart 2021.   

Deelnemers tijdens een les op het dak van een sportschool. Diverse sportschoolhouders 
bieden sportlessen aan als protestactie waarmee de branche hoopt het kabinet ertoe te 
bewegen sportscholen weer open te laten gaan. © ANP 

 

Veel besteld bij webshops 

Nederlanders hebben in crisisjaar 2020 flink meer besteld bij webshops, vooral als gevolg van 
de coronapandemie en de overheidsmaatregelen die zijn genomen om verspreiding van het 
virus in te dammen. Volgens onderzoek in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders 
blijkt dat er 26,6 miljard euro werd uitgegeven, wat zeven procent meer was dan een jaar 
eerder. Het totale aantal aankopen steeg met ruim een kwart tot 335 miljoen bestellingen. 

De groei bij online aangeschafte producten vormde een contrast met de klappen die onder 
andere vielen in de reis- en vrijetijdsbranche. De uitgaven aan pakketreizen zakten met 
tweeënzeventig procent in. Bij de euro's die aan losse vliegtickets en accommodaties werden 
uitgegeven was de daling zevenendertig procent. De totale dienstensector zag de 
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onlinebestedingen vorig jaar met negenendertig procent dalen. Het aantal aankopen zakte met 
zevenendertig procent in. Bron: AD, 11 maart 2021. 

In Denemarken gebruik vaccin AstraZneca stopgezet  

In Denemarken is besloten om het vaccineren met het vaccin van AstraZeneca voorlopig stil 
te leggen. Dit is besloten vanwege onduidelijkheid over mogelijke bijwerkingen. Het zou gaan 
om een mogelijk ernstige bijwerking in de vorm van dodelijke bloedstolsels. 

De Deense minister van gezondheid, Magnus Heunicke, meldt op Twitter dat het om 
een voorzorgsmaatregel gaat. ,,Het is op dit moment niet mogelijk om te concluderen of er een 
verband is. We handelen vroeg, dit moet grondig worden onderzocht.” 

Het is niet de eerste keer dat het vaccin van AstraZeneca wordt bekritiseerd. Eerder werd 
bekend dat AstraZeneca veel minder vaccins aan Europa zou kunnen leveren dan 
afgesproken, 90 miljoen in plaats van 180 miljoen.  

De Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge sprak op een coronapersconferentie van een 
‘buitengewoon ingewikkeld bedrijf om afspraken van te maken, om gek van te worden’.  Bron: 
AD, 11 maart 2021.   

Denemarken stopt tijdelijk met vaccineren met AstraZeneca na mogelijk 
ernstige bijwerkingen 

Denemarken is tijdelijk gestopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Dit omdat 
diverse mensen die het vaccin kregen, te maken kregen met ernstige bijwerkingen die mogelijk 
verband houden met het vaccin, meldt de Deense gezondheidsautoriteit. Het zou gaan om 
dodelijke bloedstolsels. 

De vaccinatiepauze duurt minstens twee weken, zo meldt de autoriteit. Gezondheidsdiensten 
in de regio's zijn vanochtend gevraagd om te stoppen met het inenten van mensen met het 
vaccin van AstraZeneca. 

‘De gezondheidsautoriteiten hebben uit voorzorg de vaccinatie met AstraZeneca stopgezet na 
een signaal van een mogelijk ernstige bijwerking in de vorm van dodelijke bloedstolsels’, meldt 
de Deense minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke op Twitter. ‘Het is op dit moment 
niet mogelijk om te concluderen of er een verband is. We handelen vroeg, dit moet grondig 
worden onderzocht.’ 

De beslissing om tijdelijk te stoppen met het vaccineren met AstraZeneca was een moeilijke, 
zegt de directeur van de Deense gezondheidsraad, Søren Brostrøm. ‘Maar juist omdat we nu 
zoveel mensen vaccineren, moeten we ook tijdig reageren bij mogelijke ernstige bijwerken. We 
moeten dit ophelderen voor we verder kunnen gaan met het vaccin van AstraZeneca.’ 
Brostrøm stelt tegelijk dat er duidelijk bewijs is dat het vaccin van AstraZeneca veilig en 
effectief is. 

Ook Nederland heeft in zijn vaccinatiestrategie fors in gezet op het Oxfordvaccin van 
AstraZeneca. Ons land verwacht dit jaar in totaal 11,7 miljoen doses. Op dit moment wordt 
het vaccin toegediend aan een klein deel van de medewerkers in de zorg en aan 60- tot 64-
jarigen, mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas in Zeeland, 
Limburg en Noord-Brabant. 

Door leveringsproblemen zijn er tot nu toe veel minder doses van het AstraZeneca-vaccin in 
ons land aangekomen dan eerder werd verwacht. Die haperende leveringen leidden tot grote 
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spanningen tussen Europese politici en de Brits-Zweedse farmaceut.  Bron: De Stentor, 11 
maart 2021.  

Denemarken legt vaccinatie met AstraZeneca voorlopig stil wegens 
onduidelijkheid over mogelijke bijwerkingen 

Denemarken schort de vaccinatie met AstraZeneca voor minstens twee weken op. De 
opschorting komt er wegens onduidelijkheid over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin. 
Er zijn een aantal gevallen van bloedklonters gemeld na toediening van het  vaccin en er is 
ook melding gemaakt van een verdacht overlijden. 

Belangrijk: er is nog geen sprake van een oorzakelijk verband tussen de bloedklonters en het 
AstraZeneca-vaccin, zo benadrukt het Deense gezondheidsinstituut. Ook minister van 
Volksgezondheid Magnus Heunicke benadrukt dat er nog niet kan gesproken worden van een 
verband. ‘We handelen vroeg, dit moet grondig worden onderzocht.’ 

Ook het Europees Geneesmiddelenbureau EMA is een onderzoek gestart. Bron: De Morgen, 
11 maart 2021.    

Ook IJsland schort het gebruik van AstraZeneca op 

Ook IJsland schort het gebruik AstraZeneca-vaccin tijdelijk op. Eerder vandaag al 
liet Denemarken weten er minstens twee weken mee te stoppen vanwege mogelijk 
gevaarlijke bijwerkingen die eerst extra onderzoek nodig maken.  

De Patiëntenfederatie Nederland gaat ervan uit dat er snel duidelijkheid komt over het 
vaccin. ‘De veiligheid van patiënten moet voorop staan’, zegt een woordvoerder. 

De patiëntenorganisatie heeft nog geen telefoontjes gekregen van verontruste mensen die 
onlangs zijn gevaccineerd of de prik nog moeten halen. Dat is ook het geval bij de GGD GHOR 
Nederland, koepelorganisatie van de GGD'en. ‘Alle afspraken gaan gewoon door, wij hebben 
nog geen annuleringen ontvangen’, zegt een woordvoerster.  Bron: AD, 11 maart 2021.    

Thailand stopt tijdelijk met gebruik AstraZeneca 

Thailand stopt als eerste Aziatische land tijdelijk met het gebruik van het AstraZeneca-
vaccin vanwege mogelijke bijwerkingen. Het land ontving daar vorige week ruim 117.000 
doses van en gebruikt ook een vaccin uit China. 

In Europa stopten gisteren uit voorzorg meerdere landen met het gebruik van het middel, 
waaronder Denemarken en Noorwegen. Dat gebeurde nadat melding was gemaakt 
van bloedproppen bij gevaccineerde mensen.  

De Europese toezichthouder EMA zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de bloedproppen 
worden veroorzaakt door het coronavaccin. Ook andere landen delen dat. Canada, Australië 
en Zuid-Korea, zien ook geen reden te stoppen met het gebruik. Bron: AD, 12 maart 2021.   

Thailand en Congo schorten gebruik vaccin AstraZeneca op 

Thailand heeft het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca opgeschort vanwege zorgen 
over mogelijke bijwerkingen. Daardoor ging ook de geplande inenting van premier Prayut 
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Chan-O-Cha niet door. De oud-generaal zou zich voor de camera laten vaccineren, maar dat 
persmoment werd op het laatste moment afgeblazen. 

Thailand kondigde als eerste land buiten Europa aan dat het tijdelijk stopt met het gebruik 
van het AstraZeneca-vaccin. Het land ontving daar vorige week ruim 117.000 doses van en 
gebruikt ook een vaccin uit China. ‘Het inenten van Thai moet veilig verlopen. We hoeven ons 
niet te haasten’, legde een gezondheidsfunctionaris uit. 

De Democratische Republiek Congo besloot vandaag ook de inentingscampagne met het 
AstraZeneca-vaccin op te schorten. Het Afrikaanse land kreeg onlangs 1,7 miljoen doses, maar 
die zijn nog niet uitgedeeld. Bron: AD, 12 maart 2021. 
 

 
 

Ierland schort gebruik AstraZeneca op 
 
Ierland heeft zondag het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk opgeschort, 
laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten. Het besluit volgt op het 
advies van de Ierse vaccinatietaskforce om voorlopig geen inentingen meer te doen, na 
meldingen over bloedstolsels bij volwassenen die een injectie kregen. 
 
Directe aanleiding voor het advies van de commissie was een rapport van het Noorse 
geneesmiddelenbureau over vier nieuwe meldingen van ernstige bloedstollingsgevallen bij 
volwassenen na vaccinatie. ,,Er is niet geconcludeerd dat er enig verband bestaat" tussen het 
AstraZeneca-vaccin en de gevallen van bloedstolsels. Er is actie ondernomen ,,in afwachting 
van de ontvangst van verdere informatie", zei hoofd van de Ierse gezondheidsdienst Ronan 
Glynn in een verklaring. 
 
Volgens de laatste overheidsgegevens, die woensdag zijn geactualiseerd, zijn tot op heden 
ongeveer 570.000 doses coronavaccins toegediend in Ierland. 109.000 van die doses zijn 
vervaardigd door de Brits-Zweedse fabrikant AstraZeneca. 
 
Denemarken, Noorwegen en IJsland besloten eerder de vaccinatie met AstraZeneca op te 
schorten in verband met meldingen over trombose. De landen willen eerst zeker weten dat er 
geen verband is tussen het coronavaccin en bloedstolsels. Ook Thailand is daarmee gestopt, 
terwijl India zaterdag aankondigde een onderzoek in te stellen naar mogelijke bijwerkingen. 
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Meerdere landen, waaronder Canada, Australië, België en Zuid-Korea, zeggen geen noodzaak 
te zien om te stoppen met het gebruik van het coronavaccin. 
 
Volgens het Europees geneesmiddelenbureau EMA zijn er geen aanwijzingen dat de 
bloedproppen zijn veroorzaakt door het coronavaccin. Ook is het aantal gevallen dat voorkomt 
onder gevaccineerde mensen niet hoger dan onder de gehele bevolking, aldus de 
toezichthouder. Bron: De Stentor, 14 maart 2021.   
 

Italiaanse regio Piëmont schort het gebruik vaccin AstraZeneca op 
 
Ook de Italiaanse regio Piëmont heeft zondag het gebruik van het coronavaccin van 
AstraZeneca opgeschort na meldingen over bloedstolsels bij volwassenen die een injectie 
kregen. In het Noord-Italiaanse Piëmont stierf een leraar na een inenting met het AstraZeneca-
middel. 
 
Piëmont zegt uit extreme voorzorg te handelen na de dood van de leerkracht. Tot dusver waren 
er in het gebied geen problemen met het vaccin gemeld. Vrijdag was nog gestopt met het 
toedienen van een bepaalde partij AstraZeneca, nadat een soldaat op Sicilië was gestorven. 
Maar ook daar is geen verband tussen vaccinatie en overlijden vastgesteld. Over het algemeen 
houdt de Italiaanse overheid vast aan AstraZeneca. De vaccins in Italië en Europa zijn 
allemaal effectief en veilig, aldus minister Speranza van Volksgezondheid. Bron: AD, 14 maart 
2021.   
 

Vaccin AstraZeneca in beslag genomen in regio Piëmonte 
 
De Italiaanse justitie heeft in de noordelijke regio Piëmonte bijna 400.000 doses van 
het  AstraZeneca-vaccin in beslag genomen. Dit in verband met een onderzoek naar de dood 
van een 57-jarige man, enkele uren nadat hij een prik had gekregen. Muziekleraar Sandro 
Tognatti werd ziek en stierf in nog onduidelijke omstandigheden. 

De regionale regering schortte het gebruik van de partij vaccins zondag al op in verband met 
de dood van de vijftiger.  

Een reeks landen waaronder Nederland, Ierland, Denemarken, Noorwegen en IJsland hebben 
het gebruik van het AstraZeneca-vaccin opgeschort na bloedstolsels die voor sommige 
gevaccineerden fataal waren. Bron: AD, 15 maart 2021.   
 

Frankrijk en Italië staken gebruik van AstraZeneca 
 

In navolging van een reeks andere landen waaronder Nederland, Denemarken en Duitsland 
staken Frankrijk en Italië nu ook het gebruik van het AstraZeneca-vaccin. In laatstgenoemd 
land schortte de Noord-Italiaanse regio Piëmont schortte zondag al het gebruik van het middel 
op. Dit gebeurde na het overlijden van een 57 jarige man die gevaccineerd was. Bron: De 
Stentor, 15 maart 2021.  
 

Duitsland stopt ook voorlopig met vaccineren AstraZeneca 

In navolging van onder meer Nederland stopt ook Duitsland voorlopig met het toedienen van 
het AstraZeneca-vaccin. Het ministerie van Volksgezondheid in Berlijn heeft dat uit voorzorg 
besloten, melden Duitse media.  

Meerdere Europese landen nemen de maatregel na meldingen dat enkele mensen na te zijn 
gevaccineerd te maken kregen met een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een tekort 
aan bloedplaatjes. Onderzoek moet uitwijzen of er een verband is tussen de klachten en het 
vaccin. Bron: AD, 15 maart 2021.  
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Luxemburg stopt tijdelijk met AstraZeneca 
 
In navolging van een reeks andere landen heeft ook Luxemburg besloten uit voorzorg tijdelijk 
te stoppen met AstraZeneca-vaccinaties. Het groothertogdom wacht nu op de resultaten van 
onderzoek door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar een aantal problemen die 
zijn opgetreden bij mensen die zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, zoals trombose. 
 
De autoriteiten wijzen wel op het actuele standpunt van de EMA dat de voordelen van het 
AstraZeneca-coronavaccin bij het voorkomen van COVID-19 groter zijn dan de risico's van 
bijwerkingen. Bron: De Stentor, 15 maart 2021.  
 

Zweden en Letland stoppen tijdelijk met toedienen AstraZeneca-vaccin 
 
Zweden en Letland volgen vandaag het voorbeeld van Nederland, Duitsland, Frankrijk en 
Denemarken, en stoppen tijdelijk met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Onderzoek 
moet eerst duidelijk maken of er een verband bestaat tussen het vaccin en de zeldzame 
combinatie van bloedstolsels en een tekort aan bloedplaatjes. Overigens staken niet alle EU-
lidstaten het gebruik van het middel. België liet eerder weten dat het vaccineren doorgaat, 
omdat zelfs een opschorting nadelig zou zijn voor de vaccinatiecampagne. Bron: De Stentor, 
16 maart 2021. 

 
Meerdere landen volgen Denemarken en stoppen tijdelijk met toedienen 
AstraZeneca-prik 

Denemarken is uit voorzorg tijdelijk gestopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. 
Dit omdat diverse mensen die het vaccin kregen, te maken kregen met ernstige bijwerkingen 
die verband zouden kunnen houden met het vaccin, meldt de Deense gezondheidsautoriteit. 
Het zou gaan om dodelijke bloedstolsels.  

In navolging zijn ook IJsland, Noorwegen en Italië voorlopig gestopt met het toedienen van het 
AstraZeneca-vaccin. 

De vaccinatiepauze in Denemarken duurt minstens twee weken, zo meldt de Deense 
gezondheidsautoriteit. Gezondheidsdiensten in de regio's zijn vanochtend gevraagd om te 
stoppen met het inenten van mensen met het vaccin van AstraZeneca. 

‘De gezondheidsautoriteiten hebben uit voorzorg de vaccinatie met AstraZeneca stopgezet na 
een signaal van een mogelijk ernstige bijwerking in de vorm van dodelijke bloedstolsels’, meldt 
de Deense minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke op Twitter. ‘Het is op dit moment 
niet mogelijk om te concluderen of er een verband is. We handelen vroeg, dit moet grondig 
worden onderzocht.’ 

De beslissing om tijdelijk te stoppen met het vaccineren met AstraZeneca was een moeilijke, 
zegt de directeur van de Deense gezondheidsraad, Søren Brostrøm. ‘Maar juist omdat we nu 
zoveel mensen vaccineren, moeten we ook tijdig reageren bij mogelijke ernstige bijwerken. We 
moeten dit ophelderen voor we verder kunnen gaan met het vaccin van AstraZeneca.’ 
Brostrøm stelt tegelijk dat er duidelijk bewijs is dat het vaccin van AstraZeneca veilig en 
effectief is. 

Nederland ziet nog geen reden om het vaccineren met AstraZeneca stop te zetten. Volgens het 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zijn de  trombosegevallen 
hoogstwaarschijnlijk niet aan dat vaccin te linken. Bijwerkingencentrum Lareb zegt slechts 
één melding van trombose te hebben gehad, en die was niet ernstig. 

Denemarken zegt zijn beslissing ook te hebben genomen op basis van signalen uit andere 
landen. Eerder stopten Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten stopten de inentingen 
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met een partij van 1 miljoen vaccins van AstraZeneca. Dat gebeurde nadat een ingeënte vrouw 
uit Oostenrijk was overleden aan een bloedstolling. Het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA) zei gisteren dat het vaccin daar waarschijnlijk niet de oorzaak van was. 

Het EMA stelde dat het aantal gevallen van bloedstollingen bij mensen die het AstraZeneca-
vaccin hebben gehad, niet hoger is dan bij de rest van de bevolking. Volgens de autoriteit 
waren er op 9 maart tweeëntwintig meldingen over bloedstolsels gedaan, op drie miljoen 
vaccinaties. 

De Nederlandse woordvoerder van AstraZeneca laat weten dat het ‘niet aan ons is’ om de 
beslissing van de Deense regering te becommentariëren. Gisteren stelde de farmaceut al dat 
er nog geen serieuze bijwerkingen bevestigd zijn die gelinkt kunnen worden aan het vaccin, 
en dat het onderzoek naar de bijwerkingen in Oostenrijk volledig gesteund wordt. 

Zuid-Afrika stopte al eerder met het inenten met AstraZeneca, maar dat was omdat het vaccin 
niet goed werkte tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus.  

Ook Nederland heeft in zijn vaccinatiestrategie fors in gezet op het Oxfordvaccin van 
AstraZeneca. Ons land verwacht dit jaar in totaal 11,7 miljoen doses. Op dit moment wordt 
het vaccin toegediend aan een klein deel van de medewerkers in de zorg en aan 60- tot 64-
jarigen, mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas in Zeeland, 
Limburg en Noord-Brabant. Volgens het coronadashboard van het RIVM hadden in ons land 
op 7 maart ruim 262.400 mensen de prik van AstraZeneca gehad.  

Door leveringsproblemen zijn er tot nu toe veel minder doses van het AstraZeneca-vaccin in 
ons land aangekomen dan eerder werd verwacht. Die haperende leveringen leidden tot grote 
spanningen tussen Europese politici en de Brits-Zweedse farmaceut.  

  
 
In Nederland begonnen het vaccineren met de AstraZenecaprik door huisartsen in het 
Zeeuwse Bruinisse. © ANP  

In Nederland waren volgens bijwerkingencentrum Lareb tot vorige week nog geen gevallen 
gemeld van ernstige bijwerkingen die direct te linken waren aan de AstraZeneca-prik. Wel 
werd bij dat vaccin vaker melding gedaan van bijwerkingen als koorts en rillingen dan bij de 
andere coronavaccins. Volgens Lareb gaan deze klachten na een paar dagen weer over.  

In totaal kwamen er tot vorige week  vierhonderdzesentwintig meldingen met 31.534 vermoede 
bijwerkingen. De meeste daarvan gingen over het Pfizer-vaccin, honderdnegenenvijftig hadden 
er betrekking op AstraZeneca. 
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Ook in andere Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Zweden, waren er signalen dat 
de prik relatief meer van dit soort bijwerkingen gaf. In Duitsland leidde dat er toe dat een deel 
van de mensen die de AstraZeneca-prik zou krijgen, niet kwam opdagen bij hun afspraak. 

Uit grote studies in Engeland en Schotland, waar het vaccin al veel vaker is toegediend dan 
in de rest van Europa, kwam onlangs juist wel goed nieuws over de Oxford-prik. Ouderen die 
het vaccin kregen, hadden een stuk minder kans om corona te krijgen, en bij wie het toch 
kreeg, leidde de prik tot veel minder ziekenhuisopnames en overlijdens. Bron: AD, 11 maart 
2021. 

Bulgarije schort gebruik AstraZeneca op 

Na Noorwegen en Denemarken zegt ook Bulgarije het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op 
te schorten. Reden om het middel voorlopig op de plank te laten liggen, zijn meldingen 
over bloedpropjes bij gevaccineerden.  

Bulgarije zegt het vaccin weer in gebruik te nemen als het Europees Geneesmiddelenbureau 
EMA met een schriftelijke verklaring komt waarin alle twijfels over de veiligheid van het 
middel worden weggenomen.  

EMA heeft al gezegd dat er geen reden voor bezorgdheid is. AstraZeneca laat zelf ook weten 
dat uit de testresultaten geen verhoogd risico op trombose en longembolieën is gebleken. Het 
aantal gevallen was relatief juist lager dan verwacht mocht worden. Bron: AD, 12 maart 2021. 

 

Spanje stopt met inenten vaccin AstraZeneca 

Ook Spanje stopt met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca, meldt de Spaanse 
radiozender Cadena SER. De voorzorgsmaatregel geldt zeker vijftien dagen. 

Steeds meer Europese landen laten het middel uit voorzorg op de plank liggen vanwege 
meldingen over bloedstolsels bij gevaccineerden. Het gaat om onder meer Duitsland, 
Frankrijk, Italië en Nederland. 

Het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) houdt vanaf dinsdag beraad over het vaccin dat 
eind januari werd goedgekeurd voor de Europese markt. Donderdag wordt de balans 
opgemaakt. Bron: De Stentor, 15 maart 2021.  

 

Portugal, Cyprus en Luxemburg besloten te stoppen met AstraZeneca-
vaccinaties  

In navolging van een reeks andere landen hebben ook Portugal, 
Cyprus en Luxemburg besloten uit voorzorg tijdelijk te stoppen met AstraZeneca-vaccinaties. 
Luxemburg wacht nu op de resultaten van onderzoek door het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) naar een aantal problemen die zijn opgetreden bij mensen die 
zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, zoals trombose. 

De autoriteiten wijzen wel op het actuele standpunt van de EMA dat de voordelen van het 
AstraZeneca-coronavaccin bij het voorkomen van COVID-19 groter zijn dan de risico's van 
bijwerkingen. Bron: AD, 15 maart 2021. 

 

Laat berichten over bijwerking AstraZeneca niet leiden tot 
vaccinatieangst 

Hanneke Schuitemaker, hoofd vaccinontwikkeling bij de Leidse 
medicijnenfabrikant Janssen, hoopt dat de berichten over bloedstolsels als vermeende 
bijwerking van het AstraZeneca-vaccin, niet zullen leiden tot vaccinatie-angst. ‘Dat zou 
jammer zijn’ zei ze in het tv-programma Jinek op RTL4.  
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Enkele landen, waaronder Denemarken en IJsland zijn uit voorzorg tijdelijk gestopt met het 
AstraZeneca-vaccin, nadat er bij enkele gevaccineerden bloedpropjes waren geconstateerd. 
Volgens Schuitemaker zijn dat 'toevalstreffers'. 
 
Volgens haar worden alle vaccins goed getest. ‘Ik denk dat voor alle vaccins en ook voor ons 
vaccin geldt dat er heel goed wordt gekeken naar: wat doet het, zijn die dingen die nu optreden 
gerelateerd aan het vaccin of waren het mensen die al verhoogd risico hadden en is het een 
samenloop?’ 
 
Het vaccin dat zij voor Janssen heeft ontwikkeld, kreeg vandaag groen licht van de Europese 
Commissie. Het goede nieuws was bij haar nog niet helemaal ingedaald, zei ze bij Jinek. Wel 
verwees ze naar de blijdschap die haar team voelde toen het Janssen-vaccin onlangs werd 
goedgekeurd in de Verenigde Staten. Daarbij voelde ze vooral 'ontroering dat je met een team 
zo hard kunt werken en dat gewoon alles klopt'. Bron: AD, 11 maart 2021. 
 
Vaccineren met het AstraZeneca-vaccin is in Denemarken, IJsland, Italië, Noorwegen en 
Ierland tijdelijk stopgezet. De landen willen eerst onderzoeken of dodelijke bloedstolsels een 
mogelijk gevolg zijn van de vaccinatie. In Nederland gaat het prikken met het middel wel door. 
 
Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zijn de trombosegevallen 
hoogstwaarschijnlijk niet aan dat vaccin te linken. Het vaccin van AstraZeneca is volgens 
coronaminister Hugo de Jonge veilig, werkzaam en eventuele bijwerkingen hebben 
plaatsgevonden na vaccinatie met het middel, niet door de vaccinatie. Het is volgens hem dan 
ook niet nodig dat mensen zich zorgen maken. Bron: De Stentor, 14 maart 2021.   
 

België blijft vaccineren met AstraZeneca 
 
De Belgische taskforce vaccinatie ziet geen enkele reden om te stoppen met het inenten met 
het vaccin van AstraZeneca na een tijdelijke opschorting in enkele andere Europese landen. 
Noorwegen, Denemarken en IJsland besloten daartoe na meldingen van trombose. 
 
Volgens Pierre Van Damme, lid van de taskforce, zijn er tot afgelopen woensdag dertig 
gevallen van trombose gemeld bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) na een 
inspuiting met AstraZeneca op een totaal van 5 miljoen toegediende vaccins". 
 
‘Na een afweging van de potentiële risico's en de duidelijke voordelen is ervoor gekozen om de 
vaccinatie verder door te zetten’, aldus Van Damme. 
 
De voorzitter van de taskforce vaccinatie, Dirk Ramaekers, benadrukt dat het EMA verder 
werkt met alle lidstaten en in detail blijft nagaan hoe veilig de vaccins zijn. Hij stelt daarnaast 
dat er geen keuzevrijheid komt voor een van de toegelaten vaccins, behalve die van 
AstraZeneca ook die van Pfizer/BioNTech, Moderna en Janssen. ‘Vaccinshopping is en blijft 
onmogelijk’, aldus Ramaekers. Zijn taskforce heeft de ontvangers van de prikken wel gevraagd 
om bijwerkingen na vaccinatie te melden. Bron: AD, 13 maart 2021.    
 
België blijft het coronavaccin van AstraZeneca voorlopig toedienen. Dat heeft de Taskforce 
Vaccinatie beslist na een advies van de Hoge Gezondheidsraad, waar minister van 
Volksgezondheid Frank Vandenbroucke met spoed om had gevraagd. Ook het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) was bij het overleg betrokken.  

Een opschorting, zelfs tijdelijk, is volgens de Belgische experts nadelig voor de 
vaccinatiecampagne in het algemeen. Volgens de Gezondheidsraad komt het aantal gevallen 
met bloedstolsels net zo vaak voor bij AstraZeneca als bij het Pfizer-vaccin. Bovendien zijn 
er geen aanwijzingen dat de gevallen van bloedproppen vaker voorkomen wanneer met 
AstraZeneca wordt gevaccineerd dan in een niet-gevaccineerde populatie, aldus de Hoge 
Gezondheidsraad. Bron: De Stentor, 15 maart 2021.   
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In België zes gevallen tromboseproblemen na vaccinatie AstraZeneca 
 
Er zijn in België zes gevallen bij de autoriteiten bekend van problemen met bloedstollingen na 
inenting met het AstraZeneca-vaccin. Dat staat op de website van het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Deze gevallen werden recent gemeld 
nadat bezorgdheid was geuit in de verschillende EU-landen, hoewel ze optraden vóór de 
recente media-aandacht, aldus het FAGG. 
 
België heeft de vaccinatiecampagne met de prikken van de Brits-Zweedse farmaceut anders 
dan veel andere EU-landen waaronder Nederland niet tijdelijk stilgelegd uit zorgen om 
bloedstolsels. Het FAGG schrijft dat jaarlijks vele duizenden mensen in de EU om 
verschillende redenen bloedstolsels ontwikkelen.  
 
Het aantal gevallen van bloedstolsels bij gevaccineerden lijkt in het algemeen niet hoger te zijn 
dan bij de bevolking in het algemeen, aldus het agentschap. ‘Tot nu toe zijn er in België zes 
gevallen van trombo-embolische voorvallen en andere met bloedstolsels verband houdende 
aandoeningen die na AstraZeneca-vaccinatie zijn gemeld’. 
 
Het FAGG blijft er vooralsnog bij dat de voordelen van het vaccin van AstraZeneca bij de 
preventie van Covid-19, met het bijbehorende risico van ziekenhuisopname en overlijden, 
opwegen tegen de risico's van bijwerkingen. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA 
analyseert de kwestie momenteel. Bron: De Stentor, 16 maart 2021.  
 

Belgische minister betreurt kettingreactie om vaccin AstraZeneca op te 
schorten 

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke betreurt de Europese 
'kettingreactie' waarbij het ene na het andere land de afgelopen dagen besloot de inentingen 
met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk op te schorten. Hij heeft die frustratie ook 
overgemaakt aan zijn Europese collega's, zei de bewindsman dinsdag tijdens een debat in de 
Kamer. 

België blijft in tegenstelling tot een hele reeks EU-lidstaten waaronder Nederland met het 
vaccin van AstraZeneca inenten. Andere landen stopten daar na enkele meldingen van 
bloedklonters na de inenting mee. ‘Ik denk dat we de goede beslissing hebben genomen’, zei 
Vandenbroucke. 

Hij wees erop dat van de zeventien miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk en de EU die 
tot nog toe een AstraZeneca-prik hebben gekregen, er bij vijftien een diepveneuze trombose 
vastgesteld en bij tweeëntwintig een longembolie. ‘Dat gaat dus om 0,0002 procent van de 
gevallen, terwijl we eigenlijk 0,0009 procent hadden verwacht’. Bovendien is het risico op 
tromboses en longembolie bij een coronabesmetting veel groter, gaf de minister mee. Bron: 
De Stentor, 16 maart 2021.  

Ook in België zijn meldingen over bijwerkingen vaccin AstraZeneca 

België blijft het vaccin van AstraZeneca gebruiken, maar ook bij onze zuiderburen 
komen meldingen binnen over bijwerkingen. Tot en met vandaag werd elf keer melding 
gedaan van bloedstolling of trombose na vaccinatie met het vaccin. 

Van de elf meldingen worden er zes als niet-ernstige bijwerkingen en vijf als ernstige 
bijwerkingen gecategoriseerd, meldt Het Laatste Nieuws. Het Belgische 
geneesmiddelenagentschap FAGG onderzoekt twee van de ernstige gevallen. 

Bij één van de te onderzoeken gevallen is sprake van een verminderde hoeveelheid 
bloedplaatjes. Bij het andere geval gaat het om stolsels en een acute daling van 
het aantal bloedplaatjes die een ziekenhuisopname noodzakelijk maakten.  
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Tot nu zijn in België 215.862 injecties met het vaccin van AstraZeneca toegediend. ‘Na de 
recente media-aandacht ziet het FAGG een verhoging van het aantal meldingen. Alle 
meldingen worden grondig geanalyseerd door de experts van het FAGG.' 

Vlaanderen heeft de Zweeds-Britse farmaceut gevraagd of het de doses kan krijgen die op dit 
moment in andere landen niet kunnen worden gebruikt, zei de Vlaamse minister van Welzijn 
Wouter Beke vandaag in het parlement aldaar. Bron: De Stentor, 17 maart 2021. 

Zeldzame vorm van trombose bij zes vrouwen in Duitsland na vaccinatie 
met vaccin AstraZeneca 

Een zeldzame vorm van trombose bij zes vrouwen tussen de 20 en 50 jaar oud 
deed Duitsland besluiten het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op te schorten. Het ging 
om bloedpropjes in de afvoerende bloedvaten van het hoofd die optrad vlak nadat ze waren 
ingeënt, meldt het Paul Ehrlich-instituut (PEI) in een verklaring. 

Een zevende geval van een man in dezelfde leeftijdscategorie, die een hersenbloeding kreeg 
door een tekort aan bloedplaatjes, was medisch ’zeer vergelijkbaar' volgens het aan het Duitse 
ministerie van Volksgezondheid verbonden onderzoeks- en wetenschapsinstituut. Er 
wordt onderzocht of er een verband is met de vaccinaties. 

Een verband tussen de aandoeningen en het AstraZeneca-vaccin is volgens het PEI, dat zich 
baseert op beoordelingen van eigen deskundigen en medisch specialisten op het vlak van 
bloedafwijkingen, ‘niet onwaarschijnlijk’.  Alle gevallen deden zich voor tussen 4 en 16 dagen 
na de vaccinatie. Drie van de zeven getroffen mensen stierven. 

Het aantal gevallen van de zeldzame trombosevorm na een dergelijke vaccinatie ligt volgens 
het instituut ‘statistisch significant hoger’ dan het aantal gevallen dat normaliter voorkomt in 
de populatie zonder vaccinatie. ‘Ongeveer één geval zou zijn te verwachten, er werden er zeven 
gemeld.' Bron: De Stentor, 17 maart 2021. 

Vaccin AstraZeneca is veilig volgens de Britse regering 
 
Het coronavaccin van AstraZeneca is veilig en de Britse regering heeft alle vertrouwen in de 
inentingscampagne met het middel van de Brits-Zweedse farmaceut. Premier Boris 
Johnson zei dat maandag nog voordat Duitsland, Frankrijk en Italië het gebruik van het 
vaccin uit voorzorg stop hadden gezet. Nederland had daar zondagavond al toe besloten. 

 
In het Verenigd Koninkrijk zijn al miljoenen mensen ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. ‘Ja, 
dat kan ik’, zei Johnson op de vraag of hij mensen gerust kon stellen. Hij wees op de Britse 
medicijnwaakhond die volgens hem een van de meest stevige en ervaren toezichthouders ter 
wereld is. Die ziet volgens de premier geen enkele reden het vaccinatieprogramma in zijn land 
te staken. Bron: De Stentor, 15 maart 2021.    
 
In het Verenigd Koninkrijk zijn al meer dan vijfentwintig miljoen vaccinaties verricht. 'De 
laatste mijlpaal is een ongelooflijke prestatie', twittert de Britse premier Boris Johnson. Hij 
bedankt iedereen die bijgedragen heeft aan de enorme krachttoer. ‘Vijfentwintig miljoen 
redenen om vertrouwen in de toekomst te hebben.'  
 
Volgens de laatste cijfers hebben 25.273.226 mensen in elk geval hun eerste dosis van het 
vaccin van Pfizer/BioNTech of AstraZeneca gehad. Dat is vrijwel de helft van alle volwassenen. 
Van alle 65-plussers is 95 procent ingeënt. Bijna 1,8 miljoen mensen ontvingen ook 
een tweede prik, en gelden nu als optimaal beschermd. Bron: De Stentor, 17 maart 2021. 
 

Gezondheidsdeskundigen in Canada verklaren AstraZeneca veilig en 
effectief   
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Gezondheidsdeskundigen in Canada beschouwen alle vaccins die in het land worden 
toegediend als veilig en effectief, inclusief dat van AstraZeneca. Premier Justin Trudeau zei 
dat maandag nadat tal van EU-landen het gebruik van het middel uit voorzorg hadden 
opgeschort na meldingen van bijwerkingen. 
 
Canada kijkt vanzelfsprekend naar wat er aan de hand is met "een specifieke partij" in 
Europa, aldus Trudeau, die zijn landgenoten verzekerde dat in Canada geen doses uit die 
partij zijn geleverd. Het AstraZeneca-vaccin werd vorig maand goedgekeurd in Canada. Het 
land heeft twintig miljoen doses besteld, en krijgt er half mei nog twee miljoen extra.  Bron: 
De Stentor, 15 maart 2021. 

 

© Reuters  Justin Trudeau   

 

De Jonge: Vaccin AstraZeneca is veilig, prikken gaat door 
 
Het vaccin van AstraZeneca is veilig, werkzaam en eventuele bijwerkingen hebben 
plaatsgevonden na vaccinatie met het middel, niet door vaccinatie. Dat zei coronaminister De 
Jonge vanmiddag.  
De Europese waakhond en onze eigen medicijnenautoriteit hebben gekeken naar het vaccin 
en geen aanleiding gezien om te stellen dat het onveilig zou zijn. Het verband met 
trombosegevallen is hoogst onwaarschijnlijk. 

Volgens de minister is het ‘logisch’ dat er soms zorgen zijn over aandoeningen die bij mensen 
ontstaan na het prikken, zeker omdat momenteel vooral nog kwetsbare mensen worden 
ingeënt. 
 
‘Het gaat hier om dingen die optreden na vaccinatie, niet door vaccinatie. Keer op keer zullen 
we vinger aan de pols houden en onze experts laten kijken naar signalen. Maar er is geen 
reden tot bezorgdheid nu en we kunnen gewoon doorgaan met prikken.’ 
 
De Jonge ziet ook dat enkele landen, waaronder Denemarken, op de pauzeknop hebben 
geduwd. ‘Maar ik wil benadrukken: AstraZeneca is gewoon een hartstikke goed vaccin, ook 
voor ouderen is het effectief. Het middel voorkomt ernstige ziekte en ziekenhuisopname.’ 
 
In Nederland is het niet mogelijk om een ander vaccin te vragen aan de arts, maar dat hoeft 
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volgens de bewindsman ook niet. ‘Het is niet nodig dat mensen zich zorgen maken over 
AstraZeneca.’   

Nederland gaat door met vaccineren met het middel van farmaceut AstraZeneca. Dat heeft 
minister Hugo de Jonge vanmiddag gezegd. ‘Het is een goed, veilig en effectief vaccin. De 
problemen bij patiënten zijn ontstaan ná het prikken en niet dóór het prikken’, verzekert de 
minister. ‘Er is geen reden tot zorg.’  

Enkele andere landen stopten deze week uit voorzorg, nadat er bij enkele 
gevaccineerden bloedproppen waren geconstateerd. 

Volgens het Europees geneesmiddelenbureau EMA zijn er geen aanwijzingen dat 
de bloedproppen zijn veroorzaakt door het coronavaccin. Ook is het aantal gevallen dat 
voorkomt onder gevaccineerde mensen niet hoger dan onder de gehele bevolking, aldus de 
toezichthouder. 

Landen hoeven niet te stoppen met het gebruik van het coronavaccin van AstraZeneca. Dat 
adviseert de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). ‘De 
veiligheidscommissie van het EMA vindt dat de voordelen nog steeds groter zijn dan de risico's 
en dat het toedienen van het vaccin kan doorgaan terwijl het onderzoek naar gevallen van 
trombose en embolie loopt’, laat de in Amsterdam gevestigde organisatie weten. 

Meerdere landen, waaronder Denemarken en Oostenrijk, waren tijdelijk gestopt met het 
toedienen van AstraZeneca-doses. Meerdere mensen hadden trombose en embolie gekregen 
na vaccinatie, en zeker één persoon is daaraan overleden, maar volgens het EMA is er geen 
aanwijzing dat dit door het vaccin komt. Bron: AD, 11 maart 2021.      

Tot nu toe zevenentachtig overlijdens gemeld na vaccin, klachten als 
koorts en rillingen bij AstraZeneca heviger 

Na een vaccinatie met een coronavaccin zijn in Nederland tot nu toe 87 overlijdens gemeld. 
Ook blijken bijwerkingen als koorts en rillingen bij het AstraZeneca-vaccin vaker iets heviger 
dan bij Pfizer. 

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van bijwerkingencentrum Lareb, die vandaag bekend 
zijn gemaakt. Na 1,1 miljoen vaccinaties zijn er tot en met februari 6426 meldingen gedaan, 
waarbij 31.534 bijwerkingen zijn genoemd. 

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn (3540), hoofdpijn (3298), je niet lekker voelen 
(3159) vermoeidheid (2981), rillingen (2171), misselijkheid (1504) en koorts (1503), meldt 
Lareb. Ook pijn, zwellingen en warmte op de prikplek worden vaak genoemd.  

‘Bij de meeste mensen verlopen de klachten mild en zijn ze na een paar dagen over. Al deze 
tijdelijke klachten zijn toe te schrijven aan de werking van de vaccins, namelijk het stimuleren 
van de afweer tegen het coronavirus’, schrijft Lareb (Landelijke Registratie Evaluatie 
Bijwerkingen). 
 
Dat AstraZeneca klachten geeft, hebben ze onder meer gemerkt bij de Jp van den Bent 
Stichting, een zorginstelling uit het Oost- en Noord-Nederland met vestigingen in onder meer 
Haalderen en Huissen. ‘Er is inderdaad personeel ziek gemeld na een vaccinatie’, zegt een 
woordvoerder. 

Bij de overlijdens gaat het om kwetsbare ouderen met ernstige onderliggende 
gezondheidsproblemen en/of een hoge leeftijd. Lareb benadrukt dat het overlijden niet is 
veroorzaakt door de vaccinatie, hoewel er bij een deel van de meldingen geen duidelijke 
verklaring te geven is.  

De klachten die mensen kregen, waren heel verschillend. Volgens de Doesburgse directeur 
Agnes Kant van Lareb zijn die klachten op zichzelf niet de oorzaak van overlijden. ‘Maar ze 
kunnen bij enkele kwetsbare ouderen mogelijk wel hebben bijgedragen aan verslechtering van 
hun al fragiele gezondheidstoestand.’  
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Het gaat om eenenzeventig ouderen van 80 jaar of ouder en veertien ouderen tussen de 65 tot 
en met 79 jaar; van twee is de precieze leeftijd niet bekend.  

Eerder was al bekend dat vooral vrouwen vaak een bijwerking van een coronavaccin melden. 
Dat komt volgens Kant onder meer omdat er tot nu toe vooral veel vrouwen gevaccineerd zijn: 
die werken vaker in de zorg, waar al veel gevaccineerd is, en vrouwen worden doorgaans ook 
ouder dan mannen. Tot nu zijn vooral de 80-plussers ingeënt. 

Het aantal meldingen van bijwerkingen is vele malen hoger dan bij bijvoorbeeld de griepprik, 
maar Kant denkt dat dat komt door de grotere bekendheid van de mogelijkheid om 
bijwerkingen te melden. Bron: De Gelderlander, 2 maart 2021.    

 

 

  

Nederlandse medicijnautoriteit: verband tussen bloedstollingen en 
AstraZeneca-vaccin hoogst onwaarschijnlijk  

De trombosegevallen die in verschillende Europese landen hebben geleid tot het stopzetten 
van het prikken met het AstraZeneca-vaccin, zijn hoogstwaarschijnlijk niet aan dat vaccin te 
linken. Dat stelt het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een 
reactie. 

De bijwerkingen die in verschillende Europese landen hebben geleid tot het stopzetten van 
het prikken met het AstraZeneca-vaccin, zijn hoogstwaarschijnlijk niet aan dat vaccin te 
linken. Dat stelt het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een 
reactie. 

‘Trombose en longembolie zijn géén bekende bijwerkingen van het vaccin’, stelt het CBG in 
een verklaring. ‘Wanneer grote groepen worden gevaccineerd zoals nu het geval is, dan kun je 
dergelijke meldingen verwachten. We zijn altijd verplicht om serieuze meldingen te 
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onderzoeken: dat is wat we nu doen. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA overlegt 
hierover op dit moment in Europees verband. Vanmiddag volgt meer informatie. Indien nodig 
ondernemen we gepaste actie.’ 

Ook het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb ziet geen reden om te stoppen met het 
toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Dat zegt directeur Agnes Kant in reactie op het nieuws 
uit Denemarken. Daar werd de vaccinatiecampagne met het Oxfordvaccin stilgelegd nadat een 
aantal mensen met ernstige bloedstollingen te maken kreeg. Daarvan moet worden 
onderzocht of ze te maken hebben met de vaccinatie, stelden de Deense 
gezondheidsautoriteiten.  

In Oostenrijk overleed een 49-jarige vrouw die eerder de AstraZeneca aan ernstige 
bloedstollingen. Diverse landen, zoals IJsland, Noorwegen en Italië, volgen de Deense 
beslissing om eerst zeker te stellen dat er geen verband is tussen de complicatie en de prik 
vóór de vaccinatie met AstraZeneca weer verder gaat. 

 

Agnes Kant van het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb. © ANP 

Nederland vindt dat dus niet nodig. Hier heeft het Lareb maar één melding van een mogelijke 
trombose over het vaccin AstraZeneca ontvangen. ‘Het gaat om een verdenking van een 
trombose, zonder ernstige gevolgen’, zegt Kant. Zij ziet geen reden om te stoppen met het 
coronavaccin. ‘We zien niets bijzonders, maar we zijn er natuurlijk wel extra alert op.’ 

Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een stolsel. ‘Als dit stolsel losschiet, kan het in 
de longen terecht komen. Dat heet een longembolie’, legt Trombosestichting Nederland uit. Er 
bestaan ook andere vormen. Een bloedstolsel kan bijvoorbeeld ook een ader of slagader 
afsluiten. Een hart- of herseninfarct en een zogeheten trombosebeen horen tot de mogelijke 
gevolgen. 

Volgens de meest recente cijfers van Lareb zijn er van alle vaccins tot nu toe 6426 meldingen 
van bijwerkingen binnengekomen. Verreweg de meeste van deze meldingen, bijna 5800, 
kwamen na inenting met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Slechts 159 meldingen gingen over 
het vaccin van AstraZeneca. 

Net als de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna heeft AstraZeneca in ons land een 
voorwaardelijke vergunning. Een farmaceut is in de twee jaar na het verlenen van die 
vergunning verplicht om aanvullende informatie in te blijven dienen over de werking van het 
vaccin. 

Bovendien houden de Nederlandse en andere Europese medicijnautoriteiten in de gaten of er 
opvallende bijwerkingen gemeld worden. Als dat zo is, kunnen de autoriteiten ingrijpen, 
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bijvoorbeeld door een tijdelijke stillegging zoals nu in Denemarken is gebeurd. Bron: AD, 11 
maart 2021.    

Geen verhoogd risico op trombose volgens AstraZeneca 

AstraZeneca zegt dat er geen verhoogd risico op bloedstolsels is bij mensen die een prik 
hebben gehad met het coronavaccin van de farmaceut. Het bedrijf heeft 
een onderzoek uitgevoerd onder mensen die gevaccineerd zijn met het Covid-19-vaccin. 

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd risico. Het onderzoek 
had betrekking op meer dan 17 miljoen mensen die in de Europese Unie en het Verenigd 
Koninkrijk zijn gevaccineerd. 

‘Een zorgvuldige beoordeling van alle beschikbare veiligheidsgegevens van meer dan 17 
miljoen mensen, die in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn gevaccineerd met 
het Covid-19-vaccin van AstraZeneca, heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogd 
risico op longembolie, diep-veneuze trombose of trombocytopenie, in welke gedefinieerde 
leeftijdsgroep, geslacht, partij of in welk bepaald land dan ook’ aldus de verklaring. 

Het coronavaccin van AstraZeneca kan wel een allergische reactie veroorzaken. Dat moet 
daarom op de bijsluiter komen te staan, aldus de Europese toezichthouder, het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam eerder deze week. Bron: De Stentor, 14 maart 
2021.   

Toezichthouder: AstraZeneca waarschijnlijk niet oorzaak 
trombosegevallen 
 
Er is hoogstwaarschijnlijk geen verband tussen trombosegevallen en het coronavaccin van 
AstraZeneca. Dat laat het Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 
weten. Eerder vandaag werd bekend dat zowel Denemarken als IJsland tijdelijk stopt met 
vaccinaties van AstraZeneca na zorgen over meldingen van mogelijke bijwerkingen. 
‘Trombose en longembolie zijn géén bekende bijwerkingen van het vaccin", laat het CBG 
weten. "Wanneer grote groepen worden gevaccineerd zoals nu het geval is, dan kun je 
dergelijke meldingen verwachten.’ 

Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) hoeven landen niet te stoppen met het 
gebruik van het vaccin. Dat schrijft de toezichthouder in een advies vandaag. "De 
veiligheidscommissie van het EMA vindt dat de voordelen nog steeds groter zijn dan de risico's 
en dat het toedienen van het vaccin kan doorgaan terwijl het onderzoek naar gevallen van 
trombose en embolie loopt", laat het in Amsterdam gevestigde EMA weten. 

Hoewel meerdere mensen trombose en embolie kregen na vaccinatie, en zeker één persoon 
daaraan overleed, is er volgens het EMA geen aanwijzing dat dit door het vaccin komt. 

Volgens de autoriteiten in Denemarken zijn er meldingen geweest van bloedproppen na 
vaccinatie met het middel van AstraZeneca. In één geval heeft een melding betrekking op een 
overlijden in Denemarken. Het land schort het prikken met zeker twee weken op om het 
verband te onderzoeken. 

De autoriteiten in IJsland stoppen ook met inenten met AstraZeneca tot duidelijk is dat er 
geen verband is tussen het vaccin en bloedstollingen. Verwacht wordt dat het vaccineren over 
enkele dagen weer hervat kan worden. Het wachten is op een mededeling van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA). Die komt hoogstwaarschijnlijk later vandaag. 

Het ministerie van Volksgezondheid in Nederland kon eerder vandaag nog niet zeggen of het 
de vaccinaties met AstraZeneca wil voortzetten, of uit voorzorg het voorbeeld van Denemarken 
en IJsland volgt. Het departement wilde daarvoor het oordeel van het EMA afwachten, laat 
een woordvoerder weten. Bron RTL nieuws, 12 maart 2021.  
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Ook na Deense ophef haalt Rob morgen zijn coronaprik: ‘gevaar dat ik 
corona oploop groter’ 

De onrust was groot bij veel Nederlanders toen Denemarken vanmorgen aankondigde tijdelijk 
te stoppen met coronaprikken van AstraZeneca. Mensen die net een prik hadden, schrokken 
zich rot; velen die binnenkort aan de beurt zijn, twijfelden hevig wat nu te doen. Toch gaat 
Rob Berrevoets morgen vol overtuiging voor zijn prik.  

 
Een welkome verrassing was de uitnodiging van het RIVM gisteren voor Rob Berrevoets uit de 
Betuwe. ‘Met deze oproepkaart kunt u uw vaccinaties tegen corona halen’, stond er in 
vetgedrukte letters boven de brief die op de mat plofte. Berrevoets is drieënzestig jaar. Morgen 
om half twee zou hij al aan de beurt zijn voor de AstraZeneca-prik. Hoe eerder, hoe beter, 
vindt hij. ‘Dit is de enige manier om de pandemie te lijf te gaan. Alleen zo kunnen de scholen 
weer open, restaurants, en noem het hele circus maar op.’ Bron: AD, 11 maart 2021.  

 

 
 
Rob Berrevoets gaat morgen toch met het AstraZeneca vaccin gevaccineerd worden. © Koen 
Verheijden  
 

In België gratis met de trein naar het vaccinatiecentrum 

Vanaf zondag 21 maart krijgt iedereen die zich van en naar een vaccinatiecentrum moet 
verplaatsen een gratis treinticket. Dat maakt de NMBS bekend. De actie komt er op vraag van 
federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). 

Het gratis ticket kan zowel voor de eerste als de tweede prik worden aangevraagd via de 
website of de app van de NMBS, aan een ticketautomaat of aan het loket van het station. 

Het gratis treinticket is een heen- en terugticket, geldig in tweede klasse, en dat alleen op de 
dag van de vaccinatie. Wie gebruik wil maken van het ticket, wordt gevraagd het samen met 
de uitnodiging of de afspraakbevestiging voor de vaccinatie spontaan te tonen aan de 
treinbegeleider. Bron: De Morgen, 11 maart 2021.   

Hartpatiënten Nederland roept De Jonge op te stoppen met gebruik 
AstraZeneca 

Hartpatiënten Nederland roept zorgminister Hugo de Jonge en het RIVM dringend op te 
stoppen met het gebruik van AstraZeneca als vaccin tegen corona. 
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‘Dit in verband met mogelijk ernstige bijwerkingen. Oostenrijk, Denemarken en IJsland zijn 
al gestopt om nader onderzoek te verrichten naar eventuele bijwerkingen die niet voorzien 
zijn. Uit Duitsland bereiken ons berichten dat steeds meer mensen vaccinatie met 
AstraZeneca weigeren vanwege de slechte beeldvorming’, aldus de patiëntenorganisatie. 

De organisatie zegt te vrezen dat door de aanhoudende negatieve berichten over AstraZeneca, 
steeds meer Nederlanders vaccinatie met dit omstreden middel zullen weigeren. ‘Als gevolg 
daarvan kan de gewenste vaccinatiegraad deze zomer wellicht niet gehaald worden. Het feit 
dat Nederland bijna twaalf miljoen doses van dit vaccin inkocht, mag geen reden zijn om het 
middel massaal toe te dienen zolang er geen zekerheid is over de gemelde ernstige 
bijwerkingen in ons omringende landen’, aldus de belangenorganisatie. Bron: AD, 11 maart 
2021.  

 

Prikken met AstraZeneca-vaccin wordt stilgelegd in Nederland 

Minister De Jonge (Volksgezondheid) legt de komende twee weken het vaccineren met het 
AstraZeneca-vaccin stil. Dat doet hij op advies van de de Nederlandse medicijnenwaakhond.  

Op basis van nieuwe informatie komt de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG tot het advies 
om, uit voorzorg en in afwachting van nader onderzoek, het toedienen van het AstraZeneca-
coronavaccin te pauzeren. Het gaat om andere klachten dan het beperkte aantal meldingen 
van trombose na vaccinatie, waarop het CBG zich voor dit weekeinde baseerde 

Vanuit het voorzorgsprincipe is nu besloten om de komende twee weken (tot en met zondag 
28 maart) niet te prikken met AstraZeneca, zo meldt de minister in een brief aan de Tweede 
Kamer. 

GGD’en, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en branchevereniging Nederlandse GGZ 
zijn inmiddels door het RIVM geïnformeerd over het besluit. Afspraken voor vaccinatie met 
het AstraZeneca-vaccin worden afgezegd. Mensen krijgen daarover bericht.  De 
voorzorgsmaatregel heeft geen gevolgen voor vaccinaties met de vaccins van BioNTech/Pfizer 
of Moderna. 

In totaal zijn bij het Astra-vaccin zes nieuwe meldingen van mogelijke bijwerkingen 
binnengekomen uit Denemarken en Noorwegen. Het gaat om ernstige, zeldzame 
verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes bij 
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volwassenen onder de vijftig jaar.  In Nederland zijn momenteel geen soortgelijke gevallen 
bekend. 

Minister de Jonge: ‘Cruciaal is de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie, of dóór 
vaccinatie. Over de vaccins mag geen enkele twijfel bestaan. Ik vind het van groot belang dat 
de meldingen goed worden onderzocht. We moeten altijd het zekere voor het onzekere nemen, 
en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken. Ik vaar 
hierbij volledig op onze experts.’ Bron: De Stentor, 14 maart 2021.     

Stop op AstraZeneca-vaccin raakt Twentse zorgmedewerkers: ‘als er geen 
verkiezingen waren, werd er waarschijnlijk doorgeprikt’ 

Het stilleggen van het vaccinatieprogramma met AstraZeneca heeft in Twente alleen gevolgen 
voor zorgpersoneel. In totaal 3600 medewerkers zouden de komende twee weken worden 
geprikt. Dat gaat niet door. Onduidelijk is wanneer ze wel aan de beurt komen. 

In Twente stonden de wijkverpleging, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg op 
de planning om te worden gevaccineerd tot 28 maart. De GGD Twente moest de groep die 
vandaag was opgeroepen met grote haast afzeggen. Dat is gelukt, aldus een woordvoerder. 
Niemand kwam voor niets bij de vaccinatielocatie. Via sms zijn de genodigden bereikt.  

Overige zorgmedewerkers krijgen een telefoontje van het landelijk callcenter. Veel 
zorgpersoneel vraagt zich af of ze nu achteraan de rij aan moeten sluiten, als de GGD na 28 
maart de vaccinaties met AstraZeneca eventueel weer oppakt. Dat hoeft volgens 
coronaminister Hugo de Jonge niet zo te zijn. Als het middel over twee weken weer kan worden 
gebruikt, is de bedoeling dat het RIVM extra vaccins aflevert, zodat de vertraging zo snel als 
mogelijk wordt ingehaald. 

Hugo de Jonge besloot zondag op advies van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG om het 
toedienen van het coronavaccin te pauzeren. Voor het weekend was al sprake van een beperkt 
aantal meldingen van trombose na vaccinatie. Denemarken en enkele andere landen besloten 
te stoppen. Nederland deed dat in eerste instantie nog niet. Maar vanwege nieuwe informatie 
over andere klachten, gebeurt dat nu alsnog.  

Er is nader onderzoek nodig. Het gevolg is dat landelijk bijna 289.000 prikafspraken zijn 
afgezegd. De reacties op het voorlopig opschorten van het gebruik van AstraZeneca lopen 
uiteen. Vakbond NU’91 voor zorgpersoneel sprak tegenover de NOS van een 
worstcasescenario, nu het aantal besmettingen oploopt en er mutaties van het coronavirus 
zijn. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de seniorenorganisatie ANBO vinden het 
juist verstandig om het inenten met het AstraZeneca-vaccin tijdelijk stil te leggen. 

Voorzitter Ingeborg van Lingen van de Huisartsenkring Twente is het daar niet mee eens. Ze 
denkt dat het besluit van De Jonge mede onder politieke druk is genomen. ‘Als er deze week 
geen verkiezingen zouden zijn geweest, werd er waarschijnlijk gewoon doorgeprikt. De vraag 
is of ontstane klachten zijn gekomen van de vaccinatie of erna. Kijk naar Israël en Engeland 
waar massaal is geprikt. Daar daalt het aantal besmettingen, bij ons stijgt het.’ 

Behalve de GGD’en, vaccineren ook huisartsen met AstraZeneca. In Gelderland zouden 
huisartsen deze week beginnen met het inenten van 60 tot 64-jarigen. In Overijssel is deze 
leeftijdscategorie nog niet aan de beurt. Hetzelfde geldt voor de twee andere doelgroepen die 
voor een prik bij de huisarts langsgaan: Mensen met een BMI (body mass index, berekening 
gezond gewicht in verhouding tot lengte, red.) hoger dan 40 en volwassenen met het 
downsyndroom. 
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Omdat in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant al veel ouderen zijn ingeënt, ligt voor de hand 
te denken dat het vaccin in noordelijke richting wordt uitgerold. Die veronderstelling klopt 
niet, zegt Ingeborg van Lingen. Het is anders geregeld. ‘Afhankelijk van het aantal vaccins dat 
beschikbaar komt, wordt dit toebedeeld aan een provincie die het in een keer kan wegzetten. 
Komt na Gelderland een kleine hoeveelheid vrij, dan gaat dat eerder naar Drenthe dan naar 
Overijssel.’ 

Intussen groeit de onrust onder zorgpersoneel dat nog niet is gevaccineerd. Medisch specialist 
Olav van Balen van ziekenhuis ZGT beklaagde zich afgelopen weekend op Twitter dat hij ruim 
twee maanden na de eerste vaccinatie in Nederland nog steeds ongevaccineerd potentiële 
coronapatiënten op de spoedeisende hulp moet beoordelen in zijn weekenddienst. 

Hoe lang nog, vraagt Van Balen zich af. Het ziekenhuis kan geen antwoord geven op die vraag. 
ZGT vaccineert weliswaar eigen personeel zelf, maar is voor het tempo waarin dat gebeurt 
volledig afhankelijk van het aantal vaccins dat het krijgt aangeleverd. Bij ZGT hebben 500 
acute zorgmedewerkers het vaccin gekregen. Veel medisch specialisten, onder wie dus Olav 
van Balen, vallen daar niet onder. Ondanks dat ze in het weekend op de spoedeisende hulp 
worden ingezet. 

Lisa van Kreij uit Hengelo is kort goed ziek geweest na vaccinatie met AstraZeneca, maar gaat 
zeker ook de tweede prik halen. ‘Van het virus zelf was ik misschien wel veel zieker geworden’, 
zegt ze. 

De 31-jarige Hengelose werkt als psychologisch medewerker op revalidatiecentrum Het 
Roessingh in Enschede en kon ongeveer drie weken geleden worden ingeënt. Ze vertelt dat ze 
de nacht na de vaccinatie 39 graden koorts heeft gehad, rillingen had en misselijk was. 

Drie dagen is ze heel vermoeid geweest. Haar bijwerkingen heeft ze gemeld bij het nationale 
instituut daarvoor Lareb. ‘Dat leek me belangrijk voor onderzoek naar het vaccin’, zegt ze. Ook 
van enkele andere collega’s hoorden ze dat die kort ziek waren geworden. 

De ontwikkelingen rond het vaccin heeft Van Kreij gevolgd, maar ze is er niet ongerust van 
geworden. Ze gaat haar tweede prik zeker halen als er weer met AstraZeneca wordt geënt. ‘De 
kans op trombose is erg klein, mijn zus zei: kleiner dan bij het gebruik van de pil.’ 

Een medewerkster van woon- en zorginstelling Aveleijn uit Borne, die niet met haar naam in 
de krant wil, is ook enige tijd grieperig geweest, heeft langer een zeer pijnlijke plek gehad waar 
de spuit was gezet en maakte zich dit weekend zorgen over een onverklaarbare blauwe plek 
op haar hand en die ze met het vaccin in verband brengt. 

Ze vertelt dat de meeste van haar collega’s die zich ook lieten vaccineren, grieperig zijn 
geweest. ‘Van de twaalf was er niet één zonder klachten’, zegt ze.  Een clustermanager van de 
instelling heeft gezegd dat het ziekmeldingen regende na de vaccinatie met AstraZeneca. 

De vrouw had al een afspraak voor een tweede prik, maar heeft die afgezegd. ‘Ik heb in 
december corona gehad en vorige week zei minister De Jonge in de persconferentie dat dan 
één prik volstaat, zodat meer mensen kunnen worden ingeënt. En bovendien was ik dus flink 
beroerd.’ 

Ze vraagt zich af of het wel verantwoord is dat haar kwetsbare moeder die 68 is, dit vaccin 
krijgt. Ze vindt dat ouderen er met hun huisarts over zouden moeten praten. 
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Aveleijn zegt in een reactie: ‘Omdat we niet weten of medewerkers gevaccineerd zijn, kunnen 
we als organisatie niet aangeven of de bijwerkingen als gevolg van vaccinatie leiden tot een 
hoger ziekteverzuim. We registreren alleen verzuimmeldingen, geen oorzaken of ervaren 
klachten.’ 

Het gemiddelde verzuimcijfer is volgens een woordvoerder in de afgelopen maanden januari 
en februari lager dan dezelfde maanden vorig jaar. Maar: ‘Wel horen we van meerdere collega’s 
die dit uit zichzelf vertellen, dat zij na de eerste prik een dag of twee griepachtige klachten als 
koorts, hoofdpijn en spierpijn ervaren.’ Bron: Tubantia, 16 aart 2021. 

Bijna 300.000 afspraken moeten afgezegd na stilleggen prikken met 
AstraZeneca 

Minister De Jonge (Volksgezondheid) legt de komende twee weken het vaccineren met het 
AstraZeneca-vaccin stil. Dat doet hij op advies van de de Nederlandse medicijnenwaakhond. 
In totaal moeten bijna 300.000 prikafspraken worden afgezegd door de AstraZeneca-stop, zo 
blijkt uit het coronadashboard. De Jonge denkt dat, als het middel over twee weken weer 
wordt vrijgegeven, de tweede prik voor mensen die al een eerste hebben gehad nog op tijd 
komt. 
 
Op basis van nieuwe informatie komt de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG tot het advies 
om, uit voorzorg en in afwachting van nader onderzoek, het toedienen van het AstraZeneca-
coronavaccin te pauzeren. Het gaat om andere klachten dan het beperkte aantal meldingen 
van trombose na vaccinatie, waarop het CBG zich voor dit weekeinde baseerde. Toen werd 
nog beslist door te prikken.  Vanuit het voorzorgsprincipe is nu besloten om de komende twee 
weken (tot en met zondag 28 maart) niet te prikken met AstraZeneca, zo meldt de minister in 
een brief aan de Tweede Kamer. 
 
Uit een prognose van het Coronadashboard van de Rijksoverheid blijkt dat er op 28 maart in 
Nederland 639.075 mensen ingeënt zouden zijn met het vaccin van de Brits-Zweedse 
farmaceut, tegen 350.284 momenteel. Uit dat verschil blijkt dus dat er nu 288.791 prikken 
niet gezet kunnen worden door de beslissing. Eerder op zondag liet de GGD GHOR al weten 
dat de GGD’s in de komende twee weken 43.000 prikafspraken moeten afzeggen. Maar ook 
huisartsen dienen het vaccin toe. 
 
Voor mensen die al een eerste prik met AstraZeneca hebben gehad, zijn de gevolgen nog niet 
bekend, aangezien er twaalf weken tussen de eerste en tweede prik zit. De eerste prikken 
werden op 12 februari gezet. ‘Wij verwachten op het moment van de tweede prik duidelijkheid 
te hebben’, aldus het ministerie. 
 
De Jonge heeft echter goede hoop dat het vaccin van AstraZeneca snel weer kan worden 
gebruikt. In dat geval hoeft de pauze die nu is genomen niet te leiden tot vertraging van de 
vaccinatiecampagne, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland. De Jonge denkt nog steeds dat 
wie wil begin juli minstens een keer geprikt kan zijn. 
 
Tussen de eerste en tweede prik zitten twaalf weken. Als het vaccin over twee weken weer 
wordt vrijgegeven, komt de tweede prik voor mensen die er al een hebben gehad nog op tijd. 
‘Als we over een paar weken weer gewoon verder kunnen, en daar ga ik op zich wel van uit, 
dan scheelt het eigenlijk niet zo heel veel met waar we stonden.’ 
 
Alleen de GGD's moeten al tienduizenden afspraken afzeggen. Het gaat deze week om 29.000 
prikafspraken en volgende week om 14.000 afspraken, zegt een woordvoerster van 
koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. De GGD’s gebruiken AstraZeneca om 
zorgmedewerkers in de langdurige zorg te vaccineren. Degenen die in de periode tot en met 
28 maart een afspraak hebben, worden per sms of telefonisch op de hoogte gebracht dat de 
afspraak niet doorgaat. 
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Huisartsen worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het besluit van het ministerie 
van Volksgezondheid. Zij zullen daarna zelf contact opnemen met hun patiënten om eventuele 
prikafspraken te annuleren, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging 
(LHV). De voorzorgsmaatregel heeft geen gevolgen voor vaccinaties met de vaccins van 
BioNTech/Pfizer of Moderna. 
 
In totaal zijn bij het Astra-vaccin zes nieuwe meldingen van mogelijke bijwerkingen 
binnengekomen uit Denemarken en Noorwegen. Het gaat om ernstige, zeldzame 
verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes bij 
volwassenen onder de 50 jaar.  In Nederland zijn momenteel geen soortgelijke gevallen 
bekend. 
 
Minister de Jonge: ‘Cruciaal is de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie, of dóór 
vaccinatie. Over de vaccins mag geen enkele twijfel bestaan. Ik vind het van groot belang dat 
de meldingen goed worden onderzocht. We moeten altijd het zekere voor het onzekere nemen, 
en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken. Ik vaar 
hierbij volledig op onze experts.’  
 
CBG-voorzitter prof. dr. Ton de Boer: ‘Er is vooralsnog geen oorzakelijk verband tussen het 
vaccin en deze meldingen. Het advies om te stoppen is uit voorzorg totdat er meer duidelijkheid 
is. We benadrukken dat het gaat om een nieuw beeld van ernstige bloedstollingen in 
combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes.’ Bron: De Stentor, 15 maart 2021.   
 

Klap voor vertrouwen in AstraZeneca: ‘Ik laat me graag inenten, maar 
nooit met dit vaccin’ 
 
Donderdag bezwoer minister Hugo de Jonge nog dat er geen reden was om het prikken met 
het AstraZeneca-vaccin uit voorzorg op te schorten, nu gebeurt dat alsnog. Het leidt tot twijfels 
en onrust. ‘Dit is niet handig.’ 
 
Thuiszorgmedewerkster Jennifer van Egdom (33) uit Krimpen aan den IJssel zou donderdag 
haar eerste prik krijgen. AstraZeneca. Maar toen ze hoorde dat landen als Denemarken, 
Noorwegen en Italië het gebruik van dat vaccin voorlopig hadden stopgezet, zegde ze haar 
afspraak af.  
 
Zondagavond laat werd bekend dat ook Nederland de komende twee weken uit voorzorg 
niemand inent met het AstraZeneca-vaccin. Eerst wordt nader onderzoek gedaan naar enkele 
gevallen in Scandinavië van mensen die na hun inenting te maken kregen met bloedstolsels 
en een tekort aan bloedplaatjes. Daaruit moet blijken of er een verband is tussen die klachten 
en de vaccinatie.  Bron: De Stentor, 15 maart 2021.   
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Thuiszorgmedewerkster Jennifer van Egdom (33) uit Krimpen aan den IJssel. © Frank de Roo 
 

Vaccin van AstraZeneca hopelijk snel weer in gebruik 

Coronaminister De Jonge heeft goede hoop dat het vaccin van AstraZeneca snel weer kan 
worden gebruikt. In dat geval hoeft de pauze die nu is genomen niet te leiden tot 
vertraging van de vaccinatiecampagne, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland. De Jonge 
denkt nog steeds dat wie wil begin juli minstens een keer geprikt kan zijn. 

Tussen de eerste en tweede prik zitten twaalf weken. Als het vaccin over twee weken weer 
wordt vrijgegeven, komt de tweede prik voor mensen die er al een hebben gehad nog op tijd. 
‘Als we over een paar weken weer gewoon verder kunnen, en daar ga ik op zich wel van uit, 
dan scheelt het eigenlijk niet zo heel veel met waar we stonden.’ Bron: AD, 15 maart 2021.  
 

AstraZeneca stuurt rapportage naar RIVM 
 
Farmaceut AstraZeneca staat in nauw contact met de gezondheidsautoriteiten over het 
coronavaccin dat vanaf vandaag tijdelijk niet meer wordt gebruikt in Nederland. Het De 
Zweeds-Britse bedrijf stuurde gisterenavond nog een veiligheidsrapportage naar het College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen en het RIVM.  
 
Een woordvoerster van AstraZeneca zegt vandaag dat het bedrijf voorlopig moet wachten op 
een beoordeling van het college. ‘De beslissing is niet aan ons. We respecteren de 
voorzorgsmaatregel en hebben onze medewerking toegezegd. Daarom hebben we gisteren ook 
ons onderzoek gedeeld.’ 
 
Volgens de farmaceut heeft een analyse van de gegevens van meer dan zeventien miljoen 
mensen die in Europa het coronavaccin kregen 'geen aanwijzingen opgeleverd voor een 
verhoogd risico op longembolie, diepe veneuze trombose of trombocytopenie, in een bepaalde 
leeftijdsgroep, geslacht, batch of in een bepaald land'. Bron: AD, 15 maart 2021.  
 
 

ANBO vindt het verstandig dat vaccineren met AstraZeneca is opgeschort 
 
Seniorenorganisatie ANBO vindt het verstandig dat de afspraken voor het inenten met het 
AstraZeneca-vaccin voorlopig zijn opgeschort. ‘Eerst moet alles rustig op een rijtje worden 
gezet en de meldingen goed worden onderzocht. Voor alles moeten we onrust voorkomen en 
als blijkt dat er wat mis is, dan heb je op tijd de boel stil gezet', aldus de ouderenbond. 
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Het prikken met AstraZeneca is tijdelijk gestaakt omdat er meldingen zijn van mensen die na 
toediening van het vaccin te maken kregen met bloedstolsels. Aanvankelijk zag Nederland 
daarin geen reden tot zorg, omdat trombose heel veel voorkomt. 
 
‘Natuurlijk willen de 60 tot 65-jarigen graag zo snel mogelijk gevaccineerd worden, maar de 
twee weken vertraging moeten we voor lief nemen’, aldus ANBO. De belangenorganisatie roept 
zorgminister Hugo de Jonge op om te kijken of door een herverdeling van de vaccins de periode 
dat deze ouderen niet worden ingeënt zo kort mogelijk kan zijn. Bron: AD, 15 maart 2021. 
 

Tijdelijke vaccinatiestop AstraZeneca: alle vragen op een rij 
 
Het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin wordt de komende twee weken stilgelegd. Dat 
besluit heeft minister De Jonge genomen op advies van de Nederlandse medicijnenwaakhond. 
Bijna 289.000 prikafspraken moeten worden afgezegd. Wat zijn de gevolgen? Zeven vragen en 
antwoorden. 
 
Minister Hugo de Jonge last een pauze in bij het vaccineren met AstraZeneca. Maar ik ben al 
met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd en ik maak me zorgen. Waar moet ik op letten? 
 
Diverse klachten, of je ziek voelen, behoren op zich tot de normale bijwerkingen - net als bij 
de griepprik. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert wie na drie dagen na 
de AstraZeneca-prik weer ziekteverschijnselen krijgt om contact op te nemen met een arts. 
Daarbij gaat om ziekteverschijnselen met onverwachte en/of onbekende klachten, en/of 
grotere of kleinere blauwe vlekken (puntbloedingen) in de huid. 
 
Hoe groot is de kans dat ik trombose krijg door AstraZeneca? 
 
Het is de vraag of er wel een oorzakelijk verband is tussen vaccinatie en trombose, daarom 
ging Nederland er tot nu toe ook gewoon mee door. Vorige week werd bekend dat in 
verschillende Europese landen meerdere trombosegevallen zijn gemeld na vaccinatie met het 
AstraZeneca vaccin. Daar staat tegenover dat er inmiddels zeventien miljoen inwoners van de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk al met AstraZeneca zijn ingeënt. Het bedrijf heeft 
de gegevens hiervan bestudeerd en stelt dat trombose onder die groep juist minder voorkomt 
dan je zou verwachten. In Nederland is inmiddels één trombosegeval na vaccinatie met 
AstraZeneca bekend, aldus de Trombose Stichting. Dat zegt op zich niets. Trombose is een 
aandoening die in het algemeen veel voorkomt in ons land. Ieder uur krijgen elf mensen 
trombose. Het is al jaren een van de belangrijkste doodsoorzaken. Het risico neemt toe met 
ouderdom, maar trombose kan ook jonge, sportieve mensen treffen. 
 
Waarom last minister Hugo de Jonge dan nu toch een pauze in, na verschillende andere 
Europese landen? 
 
De minister wilde dit eerst niet doen, omdat vertraging van vaccinatie tot meer Covid-zieken 
en -doden leidt. Aan de andere kant wil hij voorkomen dat mensen denken dat de regering 
mogelijke risico's niet serieus zou nemen. Want dan zal een deel van de mensen het vaccin 
gaan wantrouwen en geen prik nemen, en dat leidt ook weer tot meer Covid-zieken en -doden. 
Daarom toch nu deze pauze voor onderzoek, ondanks het feit dat de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Medicijn Agentschap (EMA) verklaren 
dat er geen extra risico is op trombose. Net als regeringen elders is de Nederlandse overheid 
‘ultra voorzichtig’, zo verklaarde professor Martin McKee tegenover BBC World News. 
 
Ik zou binnenkort gevaccineerd worden met het vaccin van AstraZeneca. Ik zou graag in plaats 
daarvan een ander vaccin krijgen, kan dat? 
 
Nee, dat kan niet. Alle afspraken voor vaccinatie met AstraZeneca worden afgezegd tot en met 
28 maart. De hoeveelheid Pfizer-vaccins die Nederland heeft, zijn al gereserveerd voor andere 
mensen. Er is op dit moment geen ander vaccin beschikbaar. 
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Ik zou binnenkort gevaccineerd worden. Ik weet niet met welk vaccin. Hoe weet ik of mijn 
afspraak doorgaat? 
Op dit moment worden drie groepen gevaccineerd met AstraZeneca: Zorgmedewerkers via de 
GGD, 60-64-jarigen, mensen met het syndroom van Down, zwaarlijvige mensen via hun 
huisarts en ggz-cliënten die in een instelling wonen en de medewerkers die hier werken. 
Behoor je niet tot een van deze groepen, dan word je met een ander vaccin dan AstraZeneca 
gevaccineerd. Je vaccinatieafspraak gaat dan gewoon door. 
 
Ik ben al 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Wat betekent dit voor mijn 2e prik? 
 
Tussen de eerste en tweede prik zitten bij AstraZeneca ongeveer twaalf weken. De eerste 
vaccins van AstraZeneca zijn in Nederland op 12 februari toegediend. Het ministerie verwacht 
op het moment van de tweede prik duidelijkheid te hebben. 
 
Beland ik achter in de rij, als na 28 maart de vaccinaties met AstraZeneca weer worden 
opgepakt? 
 
Als het vaccin van AstraZeneca over twee weken weer kan worden gebruikt, kan het RIVM 
extra vaccins toeleveren bij de uitvoerders, zodat de vertraging zo snel mogelijk weer kan 
worden ingehaald. Bron: AD, 15 maart 2021. 
 

Huisartsen vinden het verstandig om vaccinaties met AstraZeneca op te 
schorten 
 
Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging noemt het verstandig dat het kabinet de vaccinaties 
met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk stillegt. ‘Het is goed om twee weken pauze te 
hebben. Huisartsen krijgen vragen van hun patiënten en willen een helder verhaal hebben’, 
reageert een woordvoerder van de vereniging.  
 
Huisartsen prikken inwoners in de leeftijdscategorie van 60-64 jaar, mensen met het 
syndroom van Down en mensen met morbide obesitas met AstraZeneca. In praktische zin 
heeft het stilleggen van de inentingen vooral gevolgen in Gelderland: in die provincie zouden 
huisartsen maandag beginnen met het toedienen van het vaccin.  
 
Bij de huisartsen worden de schaarse doses van het vaccin per provincie verspreid. Na 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, zou nu Gelderland aan de beurt zijn. ‘We hebben 
gisteravond een alert gestuurd naar de huisartsen in Gelderland.’ Zij moeten alle afspraken 
afzeggen. ‘Utrecht en Flevoland zouden daarna aan de beurt zijn.' Bron: A, 15 maart 2021. 
 

Nog tien meldingen van bijwerkingen waarbij mogelijk trombose een rol 
speelt 
 
Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland tien meldingen ontvangen over 
het AstraZeneca-vaccin, 'waarbij mogelijk trombose- of embolievorming een rol hebben 
gespeeld'. Die tien meldingen worden verder onderzocht. 
 
Lareb heeft echter nog geen meldingen binnengekregen van ernstige, zeldzame verschijnselen 
van stolselvorming (trombose) in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes 
(trombocytopenie) bij volwassenen onder de vijftig jaar. 
 
In Denemarken en Noorwegen kwamen wel meldingen binnen van deze ernstige bijwerkingen, 
waarna werd besloten tijdelijk te stoppen met prikken. ‘Lareb heeft tot nu toe geen 
meldingen gezien met dit specifieke beeld’, aldus de organisatie. 
 
De Deense vrouw die aan een bloedstolling overleed na haar inenting met het AstraZeneca-
vaccin had 'zeer ongebruikelijke' symptomen. De 60-jarige patiënte had een laag aantal 
bloedplaatjes, stollingen in kleine en grote bloedvaten en bloedingen. Bron: AD, 15 maart 
2021.  
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AstraZeneca-prik voor ruim 5500 zorgmedewerkers in Oost-Nederland 
gecanceld 
 

 
 
Minister Hugo de Jonge was op 15 februari in Bruinisse toen de huisartsen er begonnen met 
het vaccineren met AstraZeneca. © Marieke Mandemaker   
 
Het tijdelijk stopzetten van het vaccineren met AstraZeneca betekent dat ruim 
5500  zorgmedewerkers in de GGD-regio’s Flevoland, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland 
langer moeten wachten op hun vaccinatie. 
 
Momenteel zouden medewerkers in de langdurige zorg, zoals de thuiszorg, het Astra Zeneca-
vaccin toegediend krijgen door de diverse GGD’s. In de Stentor-regio gaat dit om ruim 5500 
zorgverleners die deze of volgende week aan de beurt waren: 2888 in IJsselland, 1487 in 
Flevoland en ongeveer 1200 in Noord- en Oost-Gelderland. Bron: De Stentor, 15 maart 2021. 
 

Bijna 2000 Zeeuwse zorgmedewerkers moeten langer wachten op 
inenting door uitstel AstraZeneca-vaccinatie 
 
Een kleine tweeduizend zorgmedewerkers in Zeeland moeten langer wachten op een 
vaccinatie tegen corona. Dat is het gevolg van het besluit van minister Hugo de Jonge om 
het AstraZeneca-vaccin niet te gebruiken. 
 
De minister nam het besluit op advies van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG. Het CBG 
vindt het verstandig om, uit voorzorg en in afwachting van nader onderzoek, het toedienen 
van het AstraZeneca-coronavaccin te pauzeren. De komende twee weken zal het vaccin niet 
gebruikt worden. 
 
Voor de GGD Zeeland betekent dit dat 1837 afspraken verzet moeten worden. ‘Hun afspraak 
is afgezegd, per sms en zij  worden gebeld door het landelijk callcenter. Ze worden op een 
lijst geplaatst zodat ze, zodra er meer duidelijkheid is, opnieuw uitgenodigd kunnen worden’, 
aldus de GGD Zeeland. 
 
AstraZeneca wordt tot nu toe gebruikt voor mensen onder de 65 jaar. In Zeeland hebben 
huisartsen sinds half februari 63- en 64-jarigen gevaccineerd met het middel, en ook 
volwassen met zwaar overgewicht en volwassenen met het Syndroom van Down. 
Zorgmedewerkers werden door de GGD gevaccineerd met AstraZeneca. 
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Het AstraZeneca-vaccin wordt niet gebruikt bij mensen boven de 65 jaar. Zij krijgen het vaccin 
van Pfizer/BionTech. Voor hen heeft het besluit van de minister dus geen gevolgen. Bron: PZC 
(Zeeuws nieuws), 15 maart 2021.   
 

Opschorten vaccineren treft medewerkers thuiszorg 
 
Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ wijst erop dat het besluit om tijdelijk te 
stoppen met inenten met het vaccin van AstraZeneca vooral medewerkers in 
de thuiszorg treft. 'Die stonden klaar voor het AstraZeneca-vaccin', klinkt het.  
 
‘Het is natuurlijk wel zaak dat deze medewerkers zo snel mogelijk worden gevaccineerd, 
helemaal nu het aantal besmettingen weer oploopt en de derde golf boven de markt hangt', 
zegt een woordvoerder.  
 
De vereniging heeft begrip voor minister De Jonges besluit, maar zegt wel 'zeer bezorgd' te 
zijn. ‘Het is nu even niet anders, laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt.’ Overstappen 
op andere vaccins is vooralsnog niet aan de orde. Bron: AD, 15 maart 2021.  
 

Meer afspraken zodra AstraZeneca weer mag worden gebruikt 
 
Ouderen bij de vaccinatielocatie in de Jaarbeurs in Utrecht zijn blij dat ze het Pfizer-
vaccin hebben gekregen, na het nieuws van vanochtend over het vaccin van AstraZeneca. 

Zodra het AstraZeneca-vaccin weer mag worden gebruikt, zullen er meer afspraken worden 
ingepland om de achterstand weg te werken, laat het RIVM weten. Huisartsen en GGD's 
krijgen dan extra doses geleverd. 

 

Ouderen bij Jaarbeurs Utrecht, track video   

Er zijn genoeg mensen op de vaccinatielocaties, laten de GGD's weten, om de extra prikken 
toe te dienen en 'de opgelopen vertraging versneld in te halen'. Alle afspraken voor de 
komende twee weken worden afgezegd. 

Het vaccin van AstraZeneca wordt zeker tot en met 28 maart niet toegediend. Voor de periode 
daarna worden nog geen nieuwe afspraken ingepland, omdat het mogelijk is dat die afspraken 
over twee weken ook allemaal afgezegd moeten worden. Bron: AD, 15 maart 2021.  
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WHO kijkt naar meldingen over AstraZeneca 

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties kijkt naar meldingen 
over het coronavaccin van AstraZeneca. Maar volgens de organisatie 'is er momenteel geen 
bewijs dat de incidenten worden veroorzaakt door het vaccin. Het is belangrijk dat de 
vaccinatiecampagnes doorgaan zodat we levens kunnen redden en ernstige ziektes door het 
virus kunnen tegengaan.' 

Nederland en enkele andere landen zijn voorlopig gestopt met het toedienen van het 
coronavaccin dat door de Brits/Zweedse farmaceut AstraZeneca is ontwikkeld. Dat besluit 
hebben de landen genomen na meldingen dat enkele mensen na vaccinatie last hadden van 
een zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een tekort aan bloedplaatjes 
(trombocytopenie). Onderzoek moet duidelijk maken of er een verband tussen de klachten en 
het vaccin is. Bron: AD, 15 maart 2021.   

Een team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt morgen al bijeen om de 
beschikbare veiligheidsdata over het AstraZeneca-vaccin te bekijken. De bijeenkomst volgt op 
het besluit van landen het gebruik van het middel te onderbreken uit bezorgdheid over 
gevaarlijke bijwerkingen. De WHO onderhoudt over de kwestie nauw contact met het EMA. 
Bron: De Stentor, 15 maart 2021.  

Ernst Kuipers waarschuwt voor gevolgen opschorten vaccinaties  
 
Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarschuwt voor 
de eventuele gevolgen van het tijdelijk stilleggen van vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin. 
‘Een voorzichtige benadering heeft ook risico's’, zegt hij. Op de vraag of het stilleggen van de 
vaccinaties mogelijk meer kwaad dan goed doet, antwoordt Kuipers dat 'die kans aanwezig is'. 
Zelf zou hij het vaccin zeker wel nemen, als hij ervoor in aanmerking zou komen. 

Kuipers zegt begrip te hebben voor het besluit, maar hij hoopt dat het uitstel zo kort mogelijk 
duurt. ‘Doe die beoordeling zo snel mogelijk. Zodra je er enig zicht op hebt dat het veilig is, 
hervat het vaccineren dan’, is zijn advies. Als het kan, zou hij het liefst zien dat het vaccin 
binnen een paar dagen weer zal worden gebruikt. 

De voorzitter van het LNAZ is niet verbaasd over meldingen van gezondheidsproblemen onder 
mensen die zijn gevaccineerd. ‘Zeker in de categorie 60-plus treden altijd aandoeningen 
op, ook zonder vaccinatie. Dan denk je bij stollingsproblemen al snel aan 1 op de 10.000 
inwoners per maand. Als je zeventien miljoen mensen vaccineert, zullen altijd behoorlijk wat 
mensen in zo'n groep gediagnosticeerd worden.’ 

Tot nog toe zijn vanuit Scandinavië zes gevallen bekend van mensen die kort na hun 
vaccinatie last kregen van een combinatie van trombose (de vorming van bloedstolsels) én een 
tekort aan bloedplaatjes. De grote vraag is of er een oorzakelijk verband is tussen de prik en 
gemelde klachten. Kuipers sluit het niet uit, maar 'mogelijkerwijs heeft het helemaal niets met 
de vaccinatie zelf te maken', zegt hij. Op basis van het lage aantal meldingen had hij 'nog twee 
keer nagedacht' over het besluit om het prikken te staken. Bron: De Stentor, 15 maart 2021. 

EMA onderzoekt donderdag het AstraZenecavaccin of er verband is 
tussen klachten en vaccin  

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA buigt zich donderdag over het AstraZeneca-
vaccin. Dat heeft het EMA in een verklaring gemeld. 

Nederland en diverse andere Europese landen zijn voorlopig gestopt met het toedienen van 
het coronavaccin van AstraZeneca. De landen nemen de maatregel na meldingen dat enkele 
mensen na vaccinatie te maken kregen met een zeldzame combinatie van bloedstolsels en een 
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tekort aan bloedplaatjes. Onderzoek moet uitwijzen of er een verband is tussen de klachten 
en het vaccin. Bron: De Stentor, 15 maart 2021.  

Geen aanwijzing dat trombose gevolg is van vaccinatie met 
AstraZenecavaccin 
 
De Europese medicijncontrole EMA geeft, bij monde van directeur Emer Cooke uit Ierland, 
om 14.00 uur een persconferentie over het coronavaccin van AstraZeneca. Meerdere landen, 
waaronder Nederland, zijn tijdelijk gestopt met het toedienen van dat vaccin 
vanwege mogelijke bijwerkingen. Nederland willen weten of het vaccin van AstraZeneca kan 
leiden tot een zeldzame en gevaarlijke combinatie van trombose en een te laag aantal 
bloedplaatjes.  
 
Er is geen aanwijzing dat de zeldzame gevallen van ernstige trombosecoplicaties een gevolg 
zijn van het AstraZeneca-vaccin. Dat zei EMA-directeur Emer Cooke vanmiddag tijdens een 
speciaal ingelaste persconferentie. Naar de eventuele bijwerkingen wordt verder onderzoek 
gedaan. Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht. Bron: De Stentor, 16 maart 
2021.  
 

Europese medicijnautoriteit: geen aanwijzing dat complicaties gevolg 
zijn van AstraZeneca-vaccin 
 
Er is geen aanwijzing dat de zeldzame gevallen van ernstige trombosecomplicaties een gevolg 
zijn van het AstraZeneca-vaccin. Dat zei EMA-directeur Emer Cooke vanmiddag tijdens een 
speciaal ingelaste persconferentie. 
 
‘Het aantal van dit soort bijwerkingen lijkt niet hoger te zijn dan bij de rest van de bevolking’, 
herhaalde Cooke het al eerder gecommuniceerde standpunt van het Europese 
geneesmiddelenagentschap. ‘Daarom zijn we er nog steeds sterk van overtuigd dat de 
voordelen van vaccinatie opwegen tegen mogelijke risico's.’ Cooke zei erbij dat het onderzoek 
nog loopt. Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht. 
 
Cooke benadrukt dat het AstraZeneca-vaccin een gunstig effect lijkt te hebben op het 
terugdringen van ernstige ziekte en overlijden door het coronavirus. ‘De globale crisis die het 
virus veroorzaakt drukt zwaar op de hele Europese Unie, dus het feit dat vaccins helpen te 
voorkomen dat mensen ziek worden, is erg belangrijk in de afweging die wij maken.’ 
 
De gemelde complicaties op basis waarvan verschillende Europese landen het vaccineren met 
AstraZeneca stillegden, zijn ‘heel  zeldzaam’, benadrukte de Ierse EMA-directeur.  
 
Steeds meer Europese landen, waaronder ook Nederland, legden de afgelopen dagen het 
vaccineren met AstraZeneca tijdelijk stil. Reden daarvoor was dat een aantal gevaccineerden 
te maken kreeg met een zeldzame combinatie van kleine bloedstolsels en een verlaagd aantal 
bloedplaatjes in het lichaam. Het is niet aangetoond of er een verband is tussen de complicatie 
en het vaccin, maar de landen willen dat eerst goed onderzocht hebben. 
 
Tot dusver is de complicatie in een aantal Europese landen gerapporteerd. In Duitsland, dat 
1,6 miljoen mensen de AstraZeneca-prik gaf, werd bij zeven gevaccineerden het ziektebeeld 
geconstateerd. Drie van hen overleden. In Denemarken overleed een vrouw aan de complicatie. 
In Nederland is er nog geen melding van gemaakt.  
 
Het bijwerkingencomité van het EMA is ‘onvermoeibaar’ bezig met het onderzoek naar de in 
verschillende landen gemelde bijwerkingen, zei Cooke. Vandaag was er daarom weer een extra 
ingelaste bijeenkomst.  ‘We weten dat duizenden mensen in Europa elke dag bloedstolsels 
ontwikkelen. We zijn nog steeds grondig aan het onderzoeken of er in de gemelde gevallen een 
relatie met het vaccin is, of dat er een andere oorzaak is’, zei Cooke. ‘We kijken tot in detail 
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naar statistische gegevens, maar ook de klinische gegevens van de gevaccineerden bij wie de 
bijwerking is gemeld.’ Bron: AD, 16 maart 2021.  
 

AstraZeneca gaat door Europese landen weer gebruikt worden 
 
Europese landen willen het coronavaccin van AstraZeneca weer gaan gebruiken bij een 
positief oordeel van de Europese medicijncontroleur EMA. De Italiaanse premier Draghi zei 
na een gesprek met de Franse president Macron dat beiden waren overeengekomen de 
inentingen met AstraZeneca dan snel te hervatten. 
 
Draghi noemde de voorlopige conclusies van het Europees Geneesmiddelenbureau in 
Amsterdam 'bemoedigend'. 
 
Experts van de EMA hebben tot nog toe geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat het 
coronavaccin van AstraZeneca problemen met bloedstolling veroorzaakt. Een definitieve 
conclusie wordt donderdag verwacht. 
 
Een reeks Europese landen, waaronder Nederland, is uit voorzorg tijdelijk gestopt met het 
toedienen van het bewuste vaccin. Aanleiding waren enkele meldingen uit Noorwegen en 
Denemarken over mensen die kort na de prik last kregen van een combinatie van trombose 
(de vorming van bloedstolsels) én een tekort aan bloedplaatjes. Bron: De Stentor, 16 maart 
2021.  
 

Britten zijn opgeroepen om vaccinatie met AstraZeneca te accepteren, 
ook Frankrijk gaat door met AstraZeneca 
 
De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock heeft vandaag gemeld dat 
het AstraZeneca-vaccin veilig is en heeft Britten opgeroepen vooral op de uitnodiging om het 
vaccin te krijgen, in te gaan. ‘We weten dat het vaccin levens redt. Dus als je het telefoontje 
krijgt, neem dan de prik.’ 

De Franse premier Jean Castex heeft vandaag laten weten dat hij het AstraZeneca-vaccin wil 
krijgen zodra het middel weer kan worden gegeven. Bron: De Stentor, 16 maart 2021.   

Zij die nu wachten op een prik, hebben grootste kans om in ziekenhuis 
te belanden 

Terwijl de derde coronagolf aan kracht wint, ligt het prikken met het AstraZeneca-vaccin 
voorlopig stil. Juist de groep die met deze prik beschermd zou worden, loopt een relatief groot 
risico om in het ziekenhuis te belanden. ‘Neem mensen met zwaar overgewicht: het risico van 
een coronabesmetting is voor hen echt vele malen groter.’  

De Europese medicijn controleur EMA stelde dinsdag dat landen er verstandig aan doen door 
te gaan met vaccineren. Op een speciaal ingelaste persconferentie stelde EMA-directeur Cooke 
dat er geen aanwijzing is dat de zeldzame gevallen van ernstige trombosecomplicaties een 
gevolg zijn van het AstraZeneca-vaccin. 

Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht, maar Cooke benadrukte dat het vaccin 
een gunstig effect lijkt te hebben op het terugdringen van ziekte en overlijden. Het Nederlandse 
ministerie van Volksgezondheid wil nog niet reageren op het statement. Het ministerie maakte 
zondag bekend het vaccineren met AstraZeneca twee weken stil te leggen.  Bron: AD, 16 maart 
2021. 
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Britse minister verklaart AstraZeneca veilig 

Het AstraZeneca-vaccin is veilig, benadrukt de Britse minister van Volksgezondheid, Matt 
Hancock. Hij dringt er bij mensen op aan om naar de gezondheidsdiensten in het land te 
luisteren en de prik te halen. Ook al hebben meerdere Europese landen - ook Nederland - het 
zetten van de prik tijdelijk stilgelegd, na meldingen van trombose.  

Hancock verzekert de Britten dat het Britse RIVM, de Wereldgezondheidsorganisatie en 
de Europese medicijnwaakhond EMA allemaal stellen dat het vaccin veilig is. ‘We monitoren 
de vaccins de hele tijd en we weten dat het AstraZeneca-vaccin nu levens redt in het Verenigd 
Koninkrijk. Dus als je wordt opgeroepen, haal die prik.’ Hij ontweek volgens de BBC de vraag 
of er bewijs is dat mensen nu uit angst de prik niet halen. ‘Er zijn nog steeds grote aantallen 
mensen die gevaccineerd worden en het enthousiasme is ontzettend groot.’ Bron: AD, 17 
maart 2021.    
 

Britse premier laat zich niet afschrikken door mogelijke bijwerkingen 
vaccin AstraZeneca 
 

De Britse premier Boris Johnson laat zich niet afschrikken door mogelijke bijwerkingen van 
het AstraZeneca-vaccin. Gevraagd naar hoe hij aankijkt tegen de beslissing van sommige 
landen om de inentingen met het middel tijdelijk te staken, liet Johnson de leden van het 
Lagerhuis weten binnenkort zelf te worden geprikt. 
 
‘En dat wordt zeker met het middel van AstraZeneca', sprak de premier resoluut. Met zijn 
uitspraak schaart Johnson zich achter de woorden van gezondheidsminister Hancock, die 
eerder liet weten dat het vaccin veilig is. ‘Ruim tien miljoen mensen in dit land hebben het 
vaccin gekregen', zei hij.  
 

 

© AFP — Johnson is niet bang en laat zich prikken met het AstraZeneca-vaccin. 

 
Who adviseert door te prikken met vaccin AstraZeneca 
 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert nu door te prikken met het AstraZeneca-
vaccin, in afwachting van de uitkomsten van onderzoeken naar de bijwerkingen. De voordelen 
wegen zwaarder dan de risico's, zegt de WHO. 
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De WHO zegt dat een comité van experts nog bezig is met het bestuderen van de laatste data 
over de veiligheid. ‘Als die evaluatie is afgerond, zal de WHO de bevindingen onmiddellijk delen 
met het publiek.’ Experts hebben gekeken naar meldingen over stolselvorming in het bloed bij 
mensen die zijn gevaccineerd. 
 
De belangrijkste vraag is of het vaccin die klachten ook heeft veroorzaakt. Internationaal 
zitten niet alle landen op dezelfde lijn. België en het Verenigd Koninkrijk zien geen reden om 
het vaccineren stil te leggen, terwijl grote EU-landen als Duitsland, Frankrijk en Italië uit 
voorzorg wel zijn gestopt met het gebruik van het AstraZeneca-vaccin. 
 
Gisteren stelde Europese medicijnwaakhond EMA al dat landen er verstandig aan doen door 
te gaan met vaccineren. Op een speciaal ingelaste persconferentie stelde EMA-directeur Cooke 
dat er geen aanwijzing is dat de zeldzame gevallen van ernstige trombosecomplicaties een 
gevolg zijn van het AstraZeneca-vaccin.  Bron: De Stentor, 17 maart 2021. 
 

Patiënten met onderliggend lijden worden gevaccineerd met 
Modernavaccin 
 
Patiënten van wie het afweersysteem niet goed werkt en mensen met een neurologische 
aandoening waardoor ze ademhalingsproblemen hebben, krijgen vanaf deze week een 
uitnodiging voor een coronavaccinatie. Het gaat om ongeveer honderdduizend mensen, 
maakte gezondheidsinstituut RIVM bekend. 

Het betreft onder meer patiënten met bepaalde bloedkankers, patiënten met ernstig nierfalen, 
mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan en patiënten met een ernstige 
aangeboren afweerstoornis. Zij hebben een extra groot risico om ernstig ziek te worden of te 
overlijden door Covid-19. 

De patiënten worden gevaccineerd met het vaccin van Moderna. Ze ontvangen de uitnodiging 
via het ziekenhuis waar zij onder behandeling staan.  Bron: AD, 17 maart 2021.  

AstraZeneca levert slechts 70 miljoen vaccins in plaats van 180 miljoen 

AstraZeneca levert slechts 70 miljoen vaccins in tweede kwartaal, niet 180 miljoen. Dat zegt 
Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Helaas produceert en levert 
AstraZeneca minder dan was afgesproken en daardoor heeft de vaccinatiecampagne 'pijnlijke 
vertraging' opgelopen.  

Het goede nieuws, aldus Von der Leyen, is dat de andere farmaceuten zich wel aan de 
afspraken houden. Ze verwacht dat de EU in het tweede kwartaal in totaal 360 miljoen doses 
krijgt, van Pfizer/BioNTech (200 miljoen), Moderna (35 miljoen), AstraZeneca (70 miljoen), 
plus het net goedgekeurde vaccin van Jansen (55 miljoen). ‘We halen zo ons doel om zeventig 
procent van de volwassen volledig gevaccineerd te hebben voor het einde van deze zomer.’ 
Bron: AD, 17 maart 2021.  

Mexicaanse president is kwaad op VS omdat die vaccins weigeren 
 
De Mexicaanse president López Obrador heeft fel uitgehaald naar de Verenigde Staten. 
Washington heeft naar zijn mening niets gedaan om zijn land te helpen aan vaccins tegen het 
coronavirus. Obrador bedankt wel Rusland en India die elk kleine hoeveelheden vaccins naar 
Mexico hebben gestuurd. Ook China krijgt een pluim, omdat het land vele miljoenen 
doses heeft toegezegd. 
 
‘Ik hoop dat ik de Amerikaanse overheid ook snel kan bedanken, want ik ben er zeker van dat 
ze ons ook gaan helpen', sprak de president. ‘Het is alleen dat ze dat tot nu toe nog niet hebben 
gedaan.' Mexico heeft sinds het uitbreken van de pandemie zeker 2.2 miljoen 
besmettingen vastgesteld en bijna 195.000 doden geteld. Het Midden-Amerikaanse land heeft 
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inmiddels zes vaccins het groene licht gegeven en 4,3 miljoen mensen ingeënt. 
 
Het Witte Huis heeft alle verzoeken van bondgenoten, waaronder Mexico, Canada en Europa, 
om in de VS geproduceerde vaccins te leveren geweigerd. Alle tot nu toe geproduceerde vaccins 
zijn alleen in de VS gebruikt. De verwachting is om halverwege de maand mei voldoende 
doses te hebben om elke Amerikaan te vaccineren. Bron: AD, 15 maart 2021. 

 

© EPA — De Mexicaanse president Obrador zou de VS ook graag willen bedanken. 

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft vandaag de Amerikaanse 
president Joe Biden bedankt voor het sturen van 2,5 miljoen coronavaccins naar Mexico. De 
vaccins werden in de Verenigde Staten niet gebruikt. Biden beloofde al eerder vaccins te delen 
met andere landen. Bron: AD, 19 maart 2021. 

Wanneer landen vaccins zelf houden blokkeert EU export van vaccins 

De Europese Commissie waarschuwt dat de EU de export van coronavaccins zal 
blokkeren als landen vaccins of bestanddelen ervan voor zichzelf blijven houden. Ook wordt 
mogelijk de uitvoer naar landen die al verder zijn met inenten, teruggeschroefd. 

Bij de waarschuwende woorden wordt uitdrukkelijk het Verenigd Koninkrijk genoemd, dat 
al vele miljoenen doses vanuit heel de wereld ontving, maar nog geen enkel vaccin naar 
Europa stuurde. De EU ruziet al een tijdje met de Britten over de vaccins. 

Ook toen de aanvoer van het Brits-Zweedse AstraZeneca begon te haperen, gaf Londen 
niet thuis. EC-voorzitter Von De Leyen dringt aan op 'wederkerigheid'. Wie vaccins maakt, 
maar ze voor zichzelf houdt, hoeft voor import niet op Brussel te rekenen. Bron: De Stentor, 
17 maart 2021.  
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Syrische vluchtelingenkinderen nemen deel aan een bewustmakingsactiviteit van Unicef en 
Oxfam in Jordanië. @ Reuters   

Unicef: 'Kinderen zullen nog jaren gevolgen van pandemie ondervinden'   
 
Kinderen zullen nog jaren de gevolgen van de pandemie ondervinden. Dat zegt Unicef op basis 
van de meest recente data. 
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‘Het aantal kinderen dat honger lijdt, geïsoleerd is, misbruikt wordt, angstig is, in armoede 
leeft of tot een huwelijk gedwongen wordt, is toegenomen’, aldus Henrietta Fore, directeur van 
het VN-kinderfonds. ‘Tegelijkertijd is hun toegang tot onderwijs, sociaal contact en essentiële 
diensten zoals gezondheidszorg, voeding en bescherming afgenomen.’ 

Voor meer dan honderdachtenzestig miljoen leerlingen over de hele wereld zijn de scholen al 
bijna een jaar gesloten. Twee derde van de landen waar de scholen geheel of gedeeltelijk 
gesloten zijn, ligt in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Ten minste één op de drie 
leerlingen had geen toegang tot afstandsonderwijs toen hun school gesloten was. 

Ten minste één op de zeven kinderen en jongeren leefde het grootste deel van de afgelopen 
twaalf maanden onder een verplicht thuisblijfbeleid, met angst, depressie en isolement tot 
gevolg. Meer dan twee derde van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren 
was in november 2020 verstoord. 

Het VN-kinderfonds pleit ervoor om kinderen centraal te stellen bij de herstelinspanningen. 
‘Alleen dan kunnen we voorkomen dat deze generatie een verloren generatie wordt.’ Bron: De 
Morgen, 11 maart 2021.   

 

Docent Eric Vloedgraven uit Deventer geeft les aan het Thomas a Kempis College in Zwolle. 
‘Dingen die niet essentieel zijn om het schoolexamen te halen, doe ik niet meer. We hebben 
nu tijd voor een praatje.’ © Foto Frans Paalman Zwolle   
 

Docent Erik (32) uit Deventer schrijft emotionele brandbrief aan Rutte: 
‘leerlingen zitten er compleet doorheen’ 
 
‘Hoeveel lessen met depressieve tieners heeft u de afgelopen maanden gegeven? Heeft u enig 
idee wat het onderwijssysteem in de huidige vorm met onze jeugd doet?’ Docent Nederlands 
Erik Vloedgraven uit Deventer schreef een emotionele brandbrief aan premier Rutte, tot 
opluchting van zijn leerlingen en hun ouders. 
 
‘Meneer, u ziet er niet zo vrolijk uit als anders’, die constatering van een leerling trof docent 
Erik Vloedgraven (32) als een mokerslag. Hij zit niet lekker in zijn vel, maar hoe komt dat? 
Vloedgraven geeft Nederlands aan het Thomas a Kempis College in Zwolle en is mentor van 
een eindexamenklas. Bron: AD, 17 maart 2021. 
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Corona zorgt voor flinke toename bij Voedselbank: vooral zzp’ers hebben 
het lastig 

De Voedselbank in Rotterdam heeft het afgelopen jaar veel meer klanten erbij gekregen. Het 
zijn vooral zzp’ers en mensen met aflopende contracten die wekelijks een beroep doen op de 
Voedselbank. Sinds de crisis zijn er 300 klanten bijgekomen in Rotterdam, een stijging van 
vijftien procent. 

‘Het is een flinke stijging, normaal heb je het over een paar procent. Dit is een duidelijk gevolg 
van de coronacrisis, helaas. We zien mensen die een nul-urencontract hadden of een tijdelijk 
contract dat niet is verlengd, en zzp’ers zonder werk. Dat is de hoofdmoot van de mensen die 
zich nu aanmelden. In het begin van de crisis viel het nog wel mee, want de steun kwam toen 
heel snel op gang. Op een gegeven moment duurt het toch langer en dan raken mensen hun 
werk kwijt’, zegt Rob Boswinkel, directeur van de voedselbank Rotterdam. Bron: AD, 11 maart 
2021. 

 

Door de coronacrisis doen meer mensen een beroep op de voedselbank. © ANP XTRA   
 
 

 Aantal geteste kinderen explosief gestegen 

Het aantal kinderen dat zich laat testen op corona is de laatste weken explosief gestegen. Vóór 
8 februari, de datum waarop de scholen en kinderopvang weer open gingen, zag de GGD Hart 
voor Brabant zo'n honderdveertig kinderen per week onder de zes jaar. Van zeven tot twaalf 
jaar kwamen ze iets vaker; wekelijks zo'n driehonderd.  

Vanaf 8 februari beginnen die aantallen bij beide leeftijdsgroepen echter snel te stijgen. Met 
vorige week bijna vijfentwintighonderd kinderen van nul tot zes jaar en bijna vierduizend 
kinderen tussen de zeven en twaalf jaar die zich lieten testen op corona.   
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Maar geen kindvriendelijke tests of extra vrolijke teststraten bij de GGD Hart voor Brabant. 
Wel extra getrainde medewerkers, meer tijd én een diploma.  Bron: AD, 11 maart 2021.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Kinderen worden de laatste weken massaal getest op corona. © Theo Kock persfotografie 

Explosieve stijging coronatests kinderen; van 200 naar 2500 per week 

DEN BOSCH - In drie weken van ruim tweehonderd naar bijna vijfentwintighonderd. Kinderen 
worden sinds het openen van de scholen en kinderopvang massaal naar de corona teststraat 
gereden. Maar geen kindvriendelijke tests of extra vrolijke teststraten bij de GGD Hart voor 
Brabant. Wel extra getrainde medewerkers, meer tijd én een diploma.  

Het aantal kinderen dat zich laat testen op corona is de laatste weken explosief gestegen. Vóór 
8 februari, de datum waarop de scholen en kinderopvang weer open gingen, zag de GGD Hart 
voor Brabant zo'n honderdveertig kinderen per week onder de 6 jaar. Van 7 tot 12 jaar 
kwamen ze iets vaker;  wekelijks zo'n driehonderd. Vanaf 8 februari beginnen die aantallen 
bij beide leeftijdsgroepen echter snel te stijgen. Met vorige week bijna vijfentwintighonderd 
kinderen van nul tot zes jaar en bijna vierduizend kinderen tussen de zeven en twaalf jaar die 
zich lieten testen op corona.  

Het heeft alles te maken met het nieuwe beleid waarbij vaak een hele klas naar huis moet na 
een besmetting. ‘Voorheen moest meestal alleen degene die in nauw contact van de besmette 
persoon was geweest in quarantaine’, vertelt Noor van Manen van de GGD Hart van Brabant 
(regio Tilburg, Waalwijk, Den Bosch, Oss, en Uden). ‘De afspraken zijn nu dat je tien dagen in 
quarantaine gaat. Op dag vijf mag je je laten testen. Is die uitslag negatief, dan mag je naar 
school. Zonder test zit je tien dagen thuis’, aldus van Manen met een tweede verklaring voor 
de enorme stijging. ‘Veel ouders willen hun kinderen als dat kan zo snel mogelijk weer terug 
naar school.’  

De toename van het aantal jonge kinderen bij de teststraten zorgt voor een extra 
aandachtspunt voor de GGD. In Eindhoven werd daarom eerder deze week een 
kindvriendelijke teststraat ingericht om het voor de allerkleinsten wat minder spannend te 
maken. De GGD Hart voor Brabant kiest daar niet voor. ‘Onze medewerkers zijn speciaal 
getraind op het testen van kinderen. We merken dat kinderen daardoor heel goed kunnen 
worden geholpen op de gewone teststraat.’  

Geen verwarmde kamers met eenhoornposters, ballonnen en filmpjes dus. ‘Maar we geven 
kinderen na afloop van de test wel een dapperheidsdiploma’, aldus Van Manen. Om drukte in 
de teststraat te voorkomen wordt vanaf 12 maart extra tijd ingepland voor kinderen. ‘We 
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nemen sowieso meer tijd om de jongsten te testen, maar daardoor moesten anderen op de 
locatie wel langer wachten. Om die rij te voorkomen plannen we vanaf volgende week dan ook 
die extra tijd officieel in.’  

Er zijn GGD’en die voor kinderen gebruik maken van de speekseltest, ook wel de sabbelwat 
genoemd, waarbij een kind aan een sponsje op een stokje moet sabbelen. Een test die vaak 
langer dan een kwartier duurt en ook niet altijd genoeg speeksel oplevert. Daarnaast is er nog 
de blaas- en ademtest, maar of deze ook voor kinderen geschikt is wordt nog onderzocht.  

Naast die enorme stijging van het aantal testen onder kinderen tot de twaalf jaar, daalt het 
aantal positieve testen. De laatste cijfers van de GGD laten een daling zien van ruim zeventien 
procent net voor 8 februari naar zo'n vijf procent positieve coronatesten verleden week. Bron: 
BD.nl, 11 maart 2021.  

Aantal kinderen dat coronatest krijgt is verviervoudigd 

Het aantal kinderen dat een coronatest krijgt is in de afgelopen weken bijna verviervoudigd. 
Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In de eerste week na de herstart van het basisonderwijs op 
8 februari werden 14.877 kinderen tot twaalf jaar oud getest. Vorige week waren dat 
er 52.275. 

In sommige regio's is de toename van het aantal tests veel groter. Zo kregen in Brabant vorige 
week meer dan tien keer zoveel kinderen een test ten opzichte van drie weken terug. 

Ook het aantal besmettingen onder kinderen tot 12 jaar stijgt, maar veel minder hard dan het 
aantal tests. In de tweede week van februari waren er 1559 coronagevallen; vorige week 3166. 
Van alle geteste kinderen is dus een kleiner deel besmet. 

Dat meer kinderen getest worden heeft te maken met de strengere voorwaarden die het 
kabinet verbond aan de herstart van het basisonderwijs. Kinderen moeten zich zowel bij milde 
als zware klachten laten testen. Als de leerkracht of een leerling besmet is, dan gaat bovendien 
een hele klas naar huis. Bron: AD, 11 maart 2021.  

Nederlandse economie zal snel aan vaart winnen 

De Nederlandse economie zal na een krimp in het eerste kwartaal als gevolg van de 
lockdownmaatregelen snel aan vaart winnen. Economen van Rabobank voorzien voor dit jaar 
een groei van 2,1 procent, afgezet tegen de krimp van 3,8 procent vorig jaar, meldden zij in 
een prognose. In 2022 zal de economie naar verwachting een groei van 3,7 procent laten zien. 

Rabobank benadrukt dat de prognose omgeven is met een hoop onzekerheden. Bron: AD, 11 
maart 2021.  

Werkgelegenheid in EU is gekrompen  

De werkgelegenheid in de Europese Unie is door de coronacrisis met bijna 6 miljoen banen 
gekrompen. Daarbij werden vooral tijdelijke werknemers hard getroffen. Dat meldt 
Eurofound, een door de EU opgerichte organisatie voor de verbetering van leef- en 
werkomstandigheden, in een onderzoek. 

De schade van de crisis aan de Europese arbeidsmarkt werd wel verzacht door maatregelen 
rond bijvoorbeeld werktijdverkorting en ook door de overgang naar thuiswerken. Bron: AD, 
11 maart 2021.   
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Trump zegt dat dankzij hem mensen snel een vaccin hebben 

Voormalig president Donald Trump zegt dat mensen dankzij hem snel een coronavaccin 
hebben. Dat meldt de Boston Herald. Zonder hem, stelt hij, zouden mensen pas over vijf 
jaar een vaccin krijgen, of zelfs helemaal niet. 

‘Ik hoop dat iedereen die een coronavaccin krijgt zich herinnert dat ze die de komende vijf jaar 
niet gekregen hadden als ik geen president was geweest. Waarschijnlijk zouden ze überhaupt 
geen vaccin krijgen’, zei Trump in een statement. ‘Ik hoop dat iedereen het zich herinnert.’ 

Het statement kwam enkele uren nadat president Biden aankondigde dat zijn administratie 
nog eens honderd miljoen doses van het Johson & Johnson vaccin gaat bestellen. Van dit 
vaccin is maar één prik nodig. Bron: AD, 11 maart 2021. 

 

Amerikaanse oud-presidenten moeten hun landgenoten overhalen om 
zich te laten vaccineren 

Amerikaanse oud-presidenten moeten hun landgenoten gaan overhalen zich te laten inenten 
tegen het coronavirus. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton en Jimmy Carter zijn te 
zien in televisiespotjes waarin ze uitleggen waarom ze dat belangrijk vinden. Donald Trump, 
die het Witte Huis eerder dit jaar verliet, doet als enige nog levende oud-president niet mee. 

Aan de voorlichtingscampagne nemen ook de echtgenotes van de voormalige leiders deel. In 
een spotje van een minuut is te zien hoe de echtparen zelf worden ingeënt. ‘Om af te komen 
van deze pandemie, is het belangrijk dat onze medeburgers worden ingeënt’, zegt Bush, die 
naar eigen zeggen erg uitkijkt naar de dag waarop hij weer naar een sportwedstrijd kan in een 
vol stadion. 

Het korte voorlichtingsfilmpje is gemaakt rond de beëdiging van de nieuwe president Joe 
Biden, zegt een woordvoerder van de organisatie achter de spotjes, de Ad Council. Trump 
wilde daar na zijn verkiezingsnederlaag niet naartoe en zit ook niet in het filmpje. De Ad 
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Council zegt wel blij te zijn dat ook Trump zijn landgenoten eerder heeft opgeroepen om zich 
te laten vaccineren. Bron: AD, 11 maart 2021.  

Anthony Fauci, de Amerikaanse autoriteit op het gebied van infectieziekten, hoopt dat ex-
president Donald Trump zijn aanhang zal oproepen om zo spoedig mogelijk een coronaprik te 
halen. 

In een enquête die vorige week werd gepubliceerd, zei ongeveer de helft van de Amerikaanse 
mannen die zich als Republikein identificeert niet van plan te zijn zich te laten vaccineren. Op 
de vraag of Trump zijn aanhangers rechtstreeks moet aanspreken, gezien de peilingen, zei 
Fauci in NBC's programma Meet the Press: ‘Ik hoop dat hij dat doet, want de cijfers uit de 
enquête zijn zo verontrustend.’ 

‘Dat een groot deel van een bepaalde groep mensen zich niet zou willen laten vaccineren louter 
uit politieke overwegingen is absoluut onzinnig. Wat is het probleem hier? Dit is een vaccin 
dat levensreddend zal zijn voor miljoenen mensen,’ zei Fauci. Bron: AD, 14 maart 2021.  

Trump roept Amerikanen op zich te laten vaccineren 

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft Amerikanen opgeroepen om zich te laten 
vaccineren. Op de conservatieve zender Fox News noemde hij de vaccins ‘veilig’, ‘geweldig’ en 
‘ongelooflijk’ effectief. ‘Ik zou het aan veel mensen aanbevelen die het niet willen, en veel van 
die mensen hebben op mij gestemd’, aldus Trump. 

Uit peilingen blijkt dat vooral veel aanhangers van de Republikeinen in de Verenigde 
Staten sceptisch staan tegenover coronavaccins. De inentingen ‘redden echt ons land en 
eerlijk gezegd de wereld’, zei Trump in het telefonische interview. De 74-jarige oud-president 
liep vorig jaar zelf het coronavirus op en bracht enkele dagen in het ziekenhuis door. Volgens 
Amerikaanse media werd hij voor het einde van zijn termijn in januari al gevaccineerd. 

Trump benadrukte wel dat mensen een vrije keuze moeten krijgen. ‘We hebben onze vrijheden 
en daar moeten we ons aan houden en daar ben ik het ook mee eens’, zo zei hij. ‘Maar het is 
een geweldig vaccin. Het is een veilig vaccin en het is iets dat werkt.’ Bron: AD, 17 maart 2021. 

Inwoners van Urk kunnen weer in eigen gemeente testen 

Inwoners van Urk kunnen zich vanaf volgende week donderdag weer in hun eigen gemeente 
laten testen op corona. Op die dag gaat de nieuwe corona-teststraat van de GGD open in 
sporthal De Vlechttuinen. De teststraat in de sporthal vervangt de testlocatie in een tent, die 
op 23 januari in brand werd gestoken tijdens avondklokrellen. 

De politie heeft voor de brandstichting in de teststraat drie verdachten uit Urk en Emmeloord 
opgepakt. Het onderzoek is nog niet afgerond. 

Veel inwoners van Urk waren geschokt over het vernielen van de GGD-locatie in het 
havengebied. Jongeren startten een crowdfundingsactie, waarmee ze 10.000 euro inzamelden 
voor de inrichting van een nieuwe teststraat. Volgens wethouder Freek Brouwer van Urk blijkt 
daaruit dat 'ook de jeugd erg ontstemd was over de ongeregeldheden.' Bron: AD, 11 maart 
2021. 
 

De Noordse landen tijdens de coronapandemie 
 
Zweden is vanaf het eerste moment tijdens de coronacrisis een buitenbeentje geweest. Kritiek 
van buitenaf werd niet gewaardeerd. Want Zweden is toch altijd de beste? Toch klinkt ook in 
het land zelf de vraag hoe goed het ‘Zweedse model’ eigenlijk is. Bron: De Morgen, 11 maart 
2021.  
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De Nederlandse overheid heeft op 22 januari 2021 het reisadvies voor de gehele EU en dus 
ook voor Zweden veranderd naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Blijf dus zo veel 
mogelijk thuis in Nederland.  
 
Voor een reis vanuit Zweden naar Nederland hebben alle reizigers van  dertien jaar en ouder 
een negatieve COVID-19 PCR-testuitslag én een negatieve sneltest uitslag nodig om naar 
Nederland te kunnen reizen per vliegtuig, schip, auto, internationale trein of internationale 
bus. Dit is één van de Nederlandse maatregelen om de import en verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Na een verblijf in Zweden gaat u bij terugkeer in Nederland 10 
dagen in thuisquarantaine. Volg altijd de Nederlandse coronaregels op. Bron: 
visitzweden.nl, 1 maart 2021. 

Heel Europa is in de ban van de tweede coronagolf, maar wat is nu de beste aanpak om het 
coronavirus onder controle te houden? De aanpak van Europese landen kan behoorlijk van 
elkaar verschillen en het effect ervan ook. Dat bewijst Scandinavië. Een soortgelijke aanpak 
kan leiden tot totaal verschillende cijfers. 

Vooropgesteld, de regels in Nederland zijn strenger dan in welke van de vier Noord-Europese 
landen dan ook. Dat zijn Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Maar de 
coronamaatregelen van die vier landen verschillen van elkaar. En het effect dus ook. 

Scandinavië laat zien dat een strenge aanpak niet per se leidt tot minder besmettingen dan 
een buurland met minder strenge regels. Dit zijn allereerst de regels per land: 

De maximale groepsgrootte  in Denemarken is tien, ook bijvoorbeeld bij bruiloften. Alle 
wedstrijden in de Deense eredivisie zijn afgelast. De horeca is in Denemarken open, maar 
restaurants, bars en cafés moeten om 22:00 uur sluiten. Evenementen gaan niet door en een 
mondkapje is op bijna alle openbare plekken verplicht. 

Bovenstaande maatregelen konden niet voorkomen dat het aantal besmettingen in 
Denemarken stijgt. En dus zijn deze week in 38 zogenaamde risicogebieden, waaronder 
hoofdstad Kopenhagen, strengere maatregelen ingegaan. Lessen op scholen en universiteiten 
worden er uitsluitend nog online gegeven. Daarbij mag de horeca net zoals in Nederland alleen 
nog maar op afhaalbasis open en culturele instellingen moeten dicht. 

Zweden staat bij veel mensen al sinds het begin van de coronacrisis bekend als hét Europese 
land waar alles nog kan. Dat beeld probeert Zweden door een zware tweede golf een beetje bij 
te stellen. Toch houden de Zweden het vooral nog bij adviezen. Ze vragen de bevolking niet 
van het openbaar vervoer gebruik te maken, niet naar andere regio’s te reizen en niet naar de 
horeca te gaan. Maar het kan wel. 

Want de horeca is open. Er mogen maximaal acht gasten aan een tafel zitten. Kom je met een 
groep groter dan acht, dan ben je gewoon welkom. 

Je moet alleen een tweede tafel reserveren en die tafel moet een meter verwijderd zijn van de 
andere tafel die je gereserveerd hebt. Alcohol wordt tussen 22:00 uur en 11:00 uur niet 
geschonken. 

De maximale groepsgrootte is net als in de horeca acht. Alleen bij begrafenissen is het 20. 
Daarnaast is er een toegangsverbod tot het land, maar opvallend: alleen voor mensen buiten 
de EU. Kom je uit de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland of Groot-Brittannië, dan ben je 
gewoon welkom. Mits het land waar je vandaan komt het toelaat uiteraard. Tot slot, 
mondkapjes zijn niet verplicht, ook niet in verpleeghuizen. 

Noorwegen heeft een strengere maximale groepsgrootte dan Denemarken en Zweden. Thuis 
mag je niet meer dan vijf gasten ontvangen. De Noren moeten net als hun buurlanden 
één meter afstand van elkaar houden. Kinderen op de basisschool hoeven dat niet. Maar gaan 
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die kinderen vervolgens op bezoek bij hun opa's en oma's, dan moeten ze niet één, maar twee 
meter afstand houden. 

De horeca is open. Na middernacht mag er geen alcohol meer worden geschonken, er mogen 
na 22:00 uur geen nieuwe gasten meer binnenkomen en iedereen die gaat zitten moet zijn of 
haar contactgegevens achterlaten. 

Qua reizen is Noorwegen streng. De Noren worden opgeroepen niet naar andere regio's te 
reizen. Voor buitenlanders is reizen naar Noorwegen lastig. Allereerst moet je een negatieve 
testuitslag laten zien die niet ouder is dan 72 uur. Als je niet in Noorwegen werkt of woont 
moet je vervolgens naar een zogenaamd quarantaine-hotel waar je getest wordt en minimaal 
tien dagen in quarantaine moet. 

De Finse aanpak is vrij los. Reizen binnen Finland is toegestaan en reizen naar Finland vanuit 
EU-landen kan ook. Bij aankomst word je gevraagd veertien dagen in quarantaine te gaan of 
twee vrijwillige coronatests te doen in ruil voor een kortere quarantaine, maar het is niet 
verplicht. Zelfs vanuit een aantal niet-Europese landen kan je Finland in. 

De horeca is in heel Finland open. Er is geen restrictie tot hoe laat ze open mogen zijn. In de 
meeste regio's mag er na middernacht geen alcohol meer worden geserveerd. 
Horecagelegenheden die vooral alcohol schenken mogen tot 01.00 uur openblijven en op z'n 
vroegst om 14:00 uur openen. In bepaalde regio’s waar het aantal besmettingen hoger ligt is 
er wel een opgelegde sluitingstijd en mag er maar een beperkt aantal mensen worden 
ontvangen. Evenementen zijn in Finland toegestaan, als de bezoekers maar genoeg afstand 
van elkaar kunnen houden. 

Al met al zijn Denemarken en Noorwegen op veel gebieden strenger dan Zweden en Finland. 
Je zou dus kunnen verwachten dat Denemarken en Noorwegen beter in staat zijn om het 
coronavirus onder controle te krijgen. Maar dat blijkt niet zo te zitten. Dit is het aantal 
besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen bij elkaar opgeteld: 

In Noorwegen, met een strengere aanpak en in Finland, met een losse aanpak, weten ze het 
aantal besmettingen onder controle te houden. Veel minder is dat het geval in het wat 
strengere Denemarken, waar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners bijna gelijk is 
aan dat bij ons. Zweden, bekend om de soepele aanpak, heeft er de meeste: 739. 

Betekent dat dat de juiste aanpak voor het coronavirus niet is vast te stellen? Die conclusie 
is nog te voorbarig. Volgens Scandinavië-deskundige Petra Broomans van de Universiteit 
Groningen spelen er meerdere factoren mee. ‘Allereerst de aanpak die per land verschilt. Maar 
ook bevolkingsdichtheid speelt een grote rol’, zegt Broomans. 

‘Noorwegen heeft een bevolkingsdichtheid van veertien inwoners per vierkante kilometer. 
Finland zestien, Zweden druieëntwintig en Denemarken honderdzesendertig. Dat zou 
bijvoorbeeld kunnen verklaren dat Denemarken het qua cijfers minder goed doet. De Zweedse 
staatsepidemioloog Anders Tegnell zei in een interview al dat Noorwegen en Finland 
uitzonderingen zijn, omdat ze zo dunbevolkt zijn.’ 

‘Daarbij is de invloed van stedelijke gebieden van belang’, zegt Broomans. ‘Vooral Denemarken 
en Zweden hebben een aantal gebieden met grote steden en dus veel mensen in de buurt van 
elkaar, zoals de regio Kopenhagen, de provincie Skåne in Zweden en de regio Stockholm.’ 

Scandinaviërs zijn over het algemeen vrij gehoorzaam. Toch zijn er volgens Broomans wel een 
aantal kleine verschillen. ‘Noren zijn nog iets gereserveerder dan Zweden. Veel Noren zullen 
het dus wellicht ook minder erg vinden om geïsoleerd te zijn. Zeker als ze zich in hun 
prachtige natuur kunnen isoleren. Ook is sociaal contact na werk in Zweden wat gewoner dan 
in Noorwegen. En meer contact is meer risico.’ 
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Broomans vervolgt: ‘Zeker in de grote steden in Zweden zijn mensen opener voor contact. Dat 
wil niet zeggen dat de Zweden in landelijke gebieden grote moeite zouden hebben met 
geïsoleerd zijn. Sowieso is het verschil tussen stad en platteland groot. En die stedelijke 
gebieden zijn er toch vooral in Zweden. Wat ook nog een rol speelt: het is een grillig virus dat 
geen volksaard kent.’ 

Het is inderdaad niet gezegd dat de huidige goede cijfers van Noorwegen en Finland een 
garantie zijn voor de toekomst. Dat is te zien in Duitsland. Maandenlang werden onze 
oosterburen gezien als land dat het virus goed wist te beteugelen. Toch werd er vandaag een 
nieuwe lockdown afgekondigd, omdat de cijfers nu razendsnel oplopen. Bron: RTL nieuws, 13 
december 2020. 

In Zweden is op coronagebied vrijwel niets verboden. Er zijn alleen maar aanbevelingen met 
betrekking tot afstand houden en het dragen van mondkapjes, waar dus ook lang niet 
iedereen zich aan houdt. Scholen, winkels, zwembaden en horeca zijn gewoon open, zij het 
met beperkingen. Zo mag je na 8 uur ’s avonds niet meer uit eten of alcohol kopen. Mensen 
kunnen naar de voetbaltraining en naar de kapper. Thuiswerken wordt aanbevolen, maar is 
niet verplicht. Feitelijk heeft Zweden geen lockdown. Maar het is wel stil op straat. En sinds 
kort zijn ze wel iets strenger geworden. Zo worden mondkapjes in het ov nu ‘sterk aanbevolen’. 

In Zweden is op coronagebied vrijwel niets verboden. Er zijn alleen maar aanbevelingen met 
betrekking tot afstand houden en het dragen van mondkapjes, waar dus ook lang niet 
iedereen zich aan houdt. Scholen, winkels, zwembaden en horeca zijn gewoon open, zij het 
met beperkingen. Zo mag je na 8 uur ’s avonds niet meer uit eten of alcohol kopen. Mensen 
kunnen naar de voetbaltraining en naar de kapper. Thuiswerken wordt aanbevolen, maar is 
niet verplicht. Feitelijk heeft Zweden geen lockdown. Maar het is wel stil op straat. En sinds 
kort zijn ze wel iets strenger geworden. Zo worden mondkapjes in het ov nu ‘sterk aanbevolen’. 

Zeker tijdens de eerste golf stond een grote meerderheid achter het coronabeleid van premier 
Stefan Lövfen. Dat past ook in de Zweedse traditie van een sterke verzorgingsstaat, waarin 
tegelijk ook veel waarde wordt gehecht aan eigen keuzes en verantwoordelijkheden van 
burgers. Het gecontroleerd opbouwen van groepsimmuniteit was ook succesvol. Als je de 
sterftecijfers van Zweden en Nederland vergelijkt, liggen die helemaal niet zo ver uit elkaar. 
Maar de steun neemt nu snel af. Het Zweedse model staat voor het eerst echt onder druk. Een 
bekende epidemioloog zei dat de klad in het beleid komt, doordat het regime te lang duurt, al 
hebben de Zweden altijd meer gemogen dan in andere landen. Het einde van de tunnel komt 
maar niet in zicht. 

Maar terwijl de kritiek op het Zweedse coronabeleid groeit, al zijn er nog geen demonstraties 
of rellen geweest zoals in Nederland, zijn er aan de andere kant ook heel veel mensen die juist 
een strengere aanpak willen uit angst voor de derde golf en de nieuwe varianten. De 
tegenstelling tussen de rekkelijken en preciezen, die je in Nederland ziet, begint zich ook in 
Zweden af te tekenen. Er is iets aan het gisten. 

Polarisatie past niet erg bij dit land. Zweden zijn erg van leven en laten leven, ze spreken 
elkaar niet graag ergens op aan. Veel mensen in de metro dragen geen mondkapje, maar 
niemand zegt er iets van. Daar komt bij dat veel Zweden trots zijn op het positieve imago dat 
het land heeft: Volvo, Abba, Ikea. Dat beeld willen ze niet besmeurd zien. Wie kritiek heeft, 
wordt dan al snel een soort landverrader. 

Veel musea zijn weer dicht maar de cosmeticawinkel is open. Je kunt allerlei leuke dingen,  
zoals uit eten gaan en genieten op een terras. Bron: De Volkskrant, 26 februari 2021.  
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Mount Everest weer open voor bergbeklimmers 

De Mount Everest gaat volgende maand onder strenge voorwaarden weer open voor 
bergbeklimmers. Vanwege het coronavirus werden alle commerciële expedities een jaar 
geleden stilgelegd. 

Vooralsnog gaat alleen de Nepalese kant van de Mount Everest open. De Chinese zijde blijft 
volgens organisatoren van expedities ook dit klimseizoen gesloten. De toegang tot de 8849 
meter hoge berg wordt door deze twee landen gereguleerd. 

Nepal heeft besloten dat klimmers van tevoren onder meer een week in quarantaine gaan en 
een negatieve coronatest moeten tonen.  Bron: AD, 11 maart 2021.  

Bomen waaien om en takken vliegen in het rond: wind zorgt voor veel 
overlast in Oost-Nederland 

Harde windstoten zorgen voor veel overlast in Oost-Nederland. Vanuit meerdere plaatsen in 
onze regio komen bij de brandweer meldingen binnen van omgewaaide bomen over de weg en 
andersoortige stormschade. 

Meerdere brandweerkorpsen in Oost-Nederland zijn druk met meldingen van omgewaaide 
bomen en takken over de weg, zoals aan de Sprengenweg in Apeldoorn, waar de brandweer 
rond 10.00 uur de omgeving afzette en de gemeente alarmeerde, die het incident verder 
afhandelde. Bron: De Stentor, 11 maart 2021. 

In het hele land komen zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur voor, en in het 
noorden en westen van 100 tot 110 kilometer per uur. De piek valt in de laatste uren van de 
ochtend en aan het begin van de middag, met in het noorden en westen dan plaatselijk zeer 
zware windstoten van 100-110 km/u. Naar verwachting gaat de storm rond 14.00 uur liggen. 

Op verschillende plekken in Nederland zijn coronatestlocaties gesloten door de storm. In 
Zeeland is de teststraat in Vlissingen vandaag uit voorzorg dicht. Mensen die een afspraak 
hadden, kunnen zich in Goes laten testen. Ook de testlocatie in de Zuid-Hollandse gemeente 
Nissewaard is dicht.  

Ook zorgt de storm voor diverse problemen op het spoor, maar de situatie is beheersbaar, 
aldus spoorbeheerder ProRail. Door omgewaaide bomen en daardoor kapotte bovenleidingen 
is bijvoorbeeld het treinverkeer ontregeld tussen Driebergen en Veenendaal. Op dat traject 
strandde een trein met daarin ongeveer tweehonderd reizigers. Alle inzitten werden 
geëvacueerd.  
 
Ook tussen Maarssen en Breukelen en op het traject Sittard-Maastricht is een boom op de 
bovenleiding terechtgekomen. Verder is bij Maarssen en Duivendrecht plastic in de 
bovenleiding gewaaid. Vanwege de harde wind rijden er daarnaast geen treinen op de 
hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Breda. 

In het Haagse Zuiderpark waaide een boom om die terechtkwam op het dak van een 
dierencentrum. Ook het kleedkamergebouw van de Haagse voetbalvereniging HMSH aan de 
Vrederustlaan raakte flink beschadigd door de wind. Het dak waaide van het gebouw af. In 
Gouda is de warenmarkt afgelast en afgebroken. In Amsterdam rijdt een aantal trams vanwege 
de weersomstandigheden met vertraging. 

In Noord-Brabant komen schademeldingen uit onder meer Bergen op Zoom, Breda, 
Prinsenbeek, Teteringen, Oisterwijk, Son, Eindhoven en Lierop. Een boswachter uit het 
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westen van de provincie roept iedereen op uit het bos te blijven, vanwege het risico van 
omvallende bomen en afwaaiende takken. 

Op de provinciale weg in Bilthoven (Utrecht) belandde een grote tak op de weg en in Soest en 
Maarssen werd het verkeer gehinderd door een boom op de weg. In Mijdrecht stortte een 
schuur in door de harde wind, in Laren werd een schuur getroffen door een omvallende boom. 

Vanwege de storm is ook de Westerschelde Ferry, de veerboot tussen Vlissingen en Breskens, 
uit de vaart gehaald. Er worden bussen ingezet, meldt het bedrijf op de website. 

Schiphol ondervindt weinig last van de storm, omdat de wind volgens een woordvoerster uit 
een gunstige richting komt. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers nog in het hele land 
te rekenen op zware windstoten aan het begin van de middag. Vooral het vrachtverkeer, 
motorrijders en aanhangers moeten erop beducht zijn. 

Het verkeer heeft vooral in Noord- en Zuid-Holland last van de storm, constateert de ANWB. 
Zo is de dijk Enkhuizen-Lelystad dicht voor zwaar verkeer en voor auto’s met aanhangers. Het 
staat stil op de A9 richting Amstelveen, bij knooppunt Rottepolderplein. Daar gebeurde een 
ongeluk met een auto met aanhanger. Op de aanhanger stond een mobiele bouwkeet. Op de 
Moerdijkbrug is een busje omgewaaid en daardoor is er vertraging op de A16 Rotterdam 
richting Breda. 

 
Op de Moerdijkbrug, A16 richting Breda, is donderdagochtend een busje omgewaaid. © 
fotopersburo Busink  
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De dakbedekking van de Haagse voetbalvereniging H.M.S.H is deels weggewaaid. © Regio15 

 

 

Een grote boom is bovenop een aantal geparkeerde auto's gevallen tijdens de eerste storm van 
2021. © ANP      

Tijdens dit onstuimige weer hoeven we geen rekening te houden met winterse perikelen want 
de temperatuur ligt in vrijwel heel het land tussen 10 en 12 graden. Tussen de voorbijrazende 
buien door is zelfs de zon te zien. In de loop van de middag neemt de wind langzaam af, maar 
aan de kust blijft het onstuimig. Het blijft tot en met maandag flink waaien en regenen, zeker 
aan zee staat er een krachtige wind.  Bron: AD, 11 maart 2021. 

Omgewaaide boom valt op moeder en baby in kinderwagen: ‘ze kon niet 
op tijd wegkomen’   
 
Een moeder en haar baby zijn donderdagmiddag geraakt door een omgewaaide boom op de 
kruising van het Hinthamereinde met de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. 
 
Volgens een woordvoerder van de politie belandde de esdoorn op de moeder die vanuit de 
binnenstad naar het Hinthamereinde liep met een kinderwagen waarin haar 18 maanden 
oude baby lag. Volgens de woordvoerder heeft de vrouw een gebroken been overgehouden aan 
het incident. ‘De baby is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of 
er sprake is van letsel', aldus de woordvoerder. Bron: De Stentor, 11 maart 2021.  
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Boom waait om in Den Bosch: moeder en kind geraakt. © Bart Meesters   
 
 

Lentestorm zorgt voor minstens dertig miljoen euro aan schade  
 
De lentestorm van donderdag heeft naar schatting voor dertig miljoen euro aan schade 
aangericht. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars in een voorlopige eerste schatting van 
de schade. 
De schade ontstond met name aan gebouwen, de inboedel en voertuigen van particulieren en 
bedrijven. De schademeldingen komen uit het hele land, maar vooral de kustgebieden, 
Zeeland en het noorden van Nederland hadden last van de lentestorm. Verzekeraars melden 
omgewaaide bomen, rondvliegende takken, dakpannen en puin als veroorzakers van schade. 
Er viel één dodelijk slachtoffer. Een wandelaar in het Limburgse Bemelen werd getroffen door 
een omvallende boom. Bron: AD, 12 maart 2021.  
 

Testlocaties gesloten vanwege storm 

Op verschillende plekken in Nederland zijn testlocaties gesloten door de storm. In Zeeland is 
de teststraat in Vlissingen donderdag uit voorzorg dicht. Mensen die een afspraak hadden, 
kunnen zich in Goes laten testen. Ook de testlocatie in de Zuid-Hollandse 
gemeente Nissewaard is dicht. ,,Vanwege de harde wind is testlocatie Nissewaard uit 
veiligheidsoverwegingen vandaag en morgen gesloten", aldus de GGD Rotterdam-Rijnmond. 

Eerder werd al bekend dat twee vaccinatielocaties in het noorden van Noord-
Holland donderdag dicht blijven. De maatregel geldt voor de prikstraten in Alkmaar en 
Middenmeer. Daar staan tenten waarin mensen gevaccineerd worden. Bron: AD, 11 maart 
2021.  

Ook vandaag gaan meerdere vaccinatielocaties en teststraten dicht vanwege het stormachtige 
weer.  In het noorden van Noord-Holland is de vaccinatielocatie in Middenmeer vrijdag 'acuut 
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gesloten', laat de GGD Hollands Noorden weten. Ook op zolrgen is de prikplek dicht. Dat geldt 
dan ook voor de vaccinatielocatie in Alkmaar. 

De GGD neemt contact op met de meer dan 1400 mensen die op die dag zouden worden 
gevaccineerd, voor een nieuwe afspraak. De teststraat in het Zeeuwse Vlissingen is morgen 
ook dicht.  

In Zaandam is de teststraat zowel vandaag als morgen dicht. Mensen die in de zorg en het 
onderwijs werken en zich met voorrang kunnen laten testen, kunnen uitwijken naar de 
testlocatie in Purmerend. Anderen kunnen naar de teststraat in Wormerveer. Bron: AD, 12 
maart 2021.  

Vaccin werkt om besmetting te voorkomen 

De Amerikaanse farmaceut Novavax claimt dat zijn coronavaccin in ruim zesennegentig 
procent van de gevallen werkt om een besmetting met het coronavirus te voorkomen. Dat 
blijkt uit een onderzoek in Groot-Brittannië, aldus het bedrijf bij de presentatie van de 
definitieve resultaten. 

Tegen infectie met de besmettelijkere zogenoemde Britse variant van het coronavirus biedt 
Novavax 86 procent bescherming. Bij een test in Zuid-Afrika bleek het echter slechts 55,4 
procent effectief tegen de dominante variant daar. In de Verenigde Staten wordt het middel 
nog uitgeprobeerd. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA in Amsterdam buigt zich al over het vaccin van 
Novavax. De toezichthouder neemt de nieuwste onderzoeksresultaten steeds mee in de 
beoordeling voor goedkeuring voor de EU-markt. Bron: AD, 11 maart 2021. 

Portugal gedeeltelijk uit lockdown 

Portugal zet vanaf maandag voorzichtige stapjes uit de huidige lockdown. Dan openen 
crèches, kinderopvang en basisscholen weer hun deuren, schetst de Portugese premier 
António Costa de opgestelde road map. Ook kapperszaken, bibliotheken en boekwinkels 
mogen weer open na twee maanden lockdown.  

 

© EPA — De Portugese premier António Costa.   

Terrassen, musea en kleine winkels zouden op 5 april kunnen openen. Hoge scholen en 
universiteiten op 19 april, net als theaters, bioscopen en winkelcentra. Restaurants zouden 
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dan ook weer beperkt open mogen. Pas na 3 mei zouden de restaurants weer mogen openen 
zonder restricties met betrekking tot de openingstijden.  

De landsgrenzen met buurland Spanje blijven dicht tot Pasen. De reisrestricties met 
betrekking tot Zuid-Afrika, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk blijven van kracht. Daarmee 
hoopt Portugal de varianten van het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur te houden.  

Elke vijftien dagen zal de coronasituatie in het land worden beoordeeld. Bron: AD, 11 maart 

2021. 

 

Is er op Urk als sprake van groepsimmuniteit? © Foto Freddy Schinkel  
 

Biedt groepsimmuniteit bescherming tegen coronavirus? 

Bloedbank Sanquin onderzoekt of op Urk groepsimmuniteit bescherming biedt tegen het 
coronavirus. Urk ging in een paar maanden tijd van de ergste coronabrandhaard van het land 
naar het beste jongetje van de coronaklas. De laatste weken waren er amper besmettingen. 
Experts tasten in het duister over hoe dit precies kan.  

Sanquin gaat kijken hoeveel bloeddonors in Urk en omgeving antistoffen tegen coronavirus 
hebben. De bloedbank heeft nog niet eerder gekeken of er voor een bepaald gebied in het 
land opvallende resultaten zijn.  Bron: AD, 11 maart 2021. 

Onderzoek naar groepsimmuniteit op Urk na enorme afname aantal 
coronabesmettingen 

Bloedbank Sanquin onderzoekt of op Urk groepsimmuniteit bescherming biedt tegen het 
coronavirus. Urk ging in een paar maanden tijd van de ergste coronabrandhaard van het land 
naar het beste jongetje van de coronaklas. De laatste weken waren er amper besmettingen. 
Experts tasten in het duister over hoe dit precies kan.  

Sanquin gaat kijken hoeveel bloeddonors in Urk en omgeving antistoffen tegen coronavirus 
hebben. De bloedbank heeft nog niet eerder gekeken of er voor een bepaald gebied in het land 
opvallende resultaten zijn.   
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Sanquin gaat kijken hoeveel bloeddonors in Urk en omgeving antistoffen tegen coronavirus 
hebben. De bloedbank heeft nog niet eerder gekeken of er voor een bepaald gebied in het land 
opvallende resultaten zijn.    

‘We kijken echt specifiek naar de antistoffen in het bloed van mensen die in het postcodegebied 
van Urk en omliggende plaatsen wonen’, zegt arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin. Hij 
is tevens hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en werkzaam voor het Amsterdam 
UMC. Bron: AD, 11 maart 2021. 
 

Burgemeester Deventer wil ‘leuke dingen zoals de kermis’ graag toestaan: 
‘het kabinet kijkt te weinig naar vaccinatiegraad’ 
 
‘Het kabinet kijkt te veel naar ic-bedden en te weinig naar de vaccinatiegraad. Door beter naar 
de vaccinaties te kijken, kunnen we leuke dingen weer meer gaan toestaan’, vertelt 
burgemeester Ron König de kermismensen die bijeen zijn op het Grote Kerkhof in Deventer. 
‘We zien allemaal enorm uit naar leuke en mooie dingen, zoals de kermis.’ 
 
‘Wij zetten alles op alles om de Zomerkermis in Deventer door te laten gaan’ belooft wethouder 
Thomas Walder bovendien. De normaal gesproken hoge pachtgelden om te mogen staan 
worden niet berekend aan de kermisattracties. ‘Als de seinen op groen staan, kunnen we met 
een paar weken een kermis hebben’, zegt hij tegen de kermismensen. Bron: De Stentor, 11 
maart 2021.   
 

Kermisexploitanten gaan opnieuw demonstreren 
 
Kermisexploitanten gaan komende week opnieuw demonstreren voor verbetering van hun 
financieel benarde situatie, stelt kermisexploitant Frans Stuy. ‘Alleen deze keer zal het niet 
bij een vriendelijke actie blijven’, zegt hij.    
 

 

 
© ANP    
 
Afgelopen donderdag voerden kermisexploitanten en hun gezinnen in meerdere steden actie 
tegen de in hun ogen gebrekkige steun vanuit de overheid. Maart is de maand waarin 
traditioneel de eerste kermissen opengaan, maar voorlopig is er wegens de coronacrisis nog 
geen enkele vergunning verleend voor het houden van een kermis. 
 
Stuy zegt dat de boosheid bij zijn collega's vooral veroorzaakt wordt doordat staatssecretaris 
Mona Keizer (Economische Zaken) eerder 10,5 miljoen euro toegezegd zou hebben aan de 
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branche. Uiteindelijk, aldus Stuy, werd alles in een evenementenpot gestopt waar 
kermisexploitanten geen aanspraak op kunnen maken. 
 
‘Het geduld is op’, aldus de kermiswoordvoerder. Volgens hem zitten tientallen exploitanten 
financieel zo aan de grond dat zelfs een doorstart, na corona, hen niet kan redden. Stuy zegt 
dat de demonstraties worden uitgebreid naar heel Nederland en dat alle exploitanten eraan 
zullen deelnemen. Bron: De Stentor, 14 maart 2021.  
 

Boze kermisexploitanten dreigen verkeer plat te leggen met 
vrachtwagens 
 
Nederlandse kermisexploitanten zeggen komende week met harde acties te komen. Ze dreigen 
met hun grote attracties de weg op te gaan en het verkeer daarmee te stremmen. De 
ondernemers eisen meer financiële vergoeding voor de tijd waarin ze geen omzet kunnen 
draaien. 
 
Afgelopen donderdag voerden kermisexploitanten en hun gezinnen in meerdere steden actie 
tegen de in hun ogen gebrekkige steun vanuit de overheid. Maart is de maand waarin 
traditioneel de eerste kermissen opengaan, maar voorlopig is er wegens de coronacrisis nog 
geen enkele vergunning verleend voor het houden van een kermis. 
 
‘Deze keer zal het niet bij een vriendelijke actie blijven’, zegt Frans Stuy, die het voortouw 
neemt in de komende acties. Stuy zegt dat de boosheid bij zijn collega’s vooral veroorzaakt 
wordt doordat staatssecretaris Mona Keizer (Economische Zaken) eerder 10,5 miljoen euro 
toegezegd zou hebben aan de branche. Uiteindelijk, aldus Stuy, werd alles in een 
evenementenpot gestopt waar veruit de meeste kermisexploitanten geen aanspraak op 
kunnen maken. 
 

 
 

Hans van Tol bij zijn attractie de Octopus op de kermis in Den Bosch © Roel van der Aa   

Volgens Hans van Tol van branchevereniging Bovak bereidt meer dan de helft van de 
achthonderd ondernemers zich voor op acties. ‘Ze gaan met vrachtwagens het land door 
rijden, zoals dat vorig jaar ook gebeurde in een optocht naar het Malieveld. Toen werd er met 
tien procent van het wagenpark gereden. Dat zal nu nog meer zijn en zorgen voor een logistieke 
chaos.’  
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Zelf hoopt Van Tol nog op een diplomatische oplossing met het Ministerie van Economische 
Zaken, maar de acties van zijn mede-ondernemers keurt hij niet af. ‘Het komt uit een positie 
van pure wanhoop. Ik begrijp dat en ga ook niet proberen om dit soort acties tegen te houden.’ 
 
De veelal familiebedrijven in de branche kunnen niet nóg een slecht seizoen overleven, zegt 
Van Tol. ‘Omdat onze sector seizoensgebonden is, ligt het niet sinds een jaar stil, maar al 18 
maanden.’ Volgens de woordvoerder en eigenaar van meerdere attracties, zoals de ‘Mr. Turbo 
Polyp’, was er rond de kerst nog veel optimisme bij zijn collega's voor het komende seizoen, 
dat rond deze tijd zou starten. ‘We hadden goede hoop dat de vaccinaties ervoor zouden zorgen 
dat we weer kunnen ondernemen. Nu is er weinig perspectief op dat gebied. Mocht de 
economie aan het einde van deze zomer weer op gang komen, is het voor ons al bijna einde 
seizoen.’ Bron: De Stentor, 14 maart 2021. 
 

Baudet: 'Ik moet mij melden op politiebureau in Emmeloord', na 
veelbesproken bezoek aan Urk 
 
Thierry Baudet moet zich naar eigen zeggen melden op het politiebureau naar aanleiding van 
zijn campagnebezoek aan Urk. De lijsttrekker van Forum voor Democratie geeft aan dat hij 
zich moet melden vanwege het handen schudden en haringeten in het vissersdorp. 
 
Baudet bracht op 23 februari een bezoek aan Urk en tijdens dat bezoek werden de 
coronaregels niet nageleefd. Er werd massaal handen geschud, er was sprake van 
groepsvorming en de anderhalve meter afstand werd niet nageleefd. De politie en boa's waren 
in geen velden of wegen te bekennen. Er werd tijdens het bezoek dan ook niet ingegrepen en 
ook geen boetes uitgeschreven. 
 
Het Openbaar Ministerie startte na het veelbesproken bezoek een strafrechtelijk 
onderzoek. De FvD-lijsttrekker meldde vanavond op Twitter dat hij zich morgenochtend op 
het politiebureau van Emmeloord moet melden. De politicus wordt om 09.30 uur verwacht. 
‘Mij hangt mogelijk een gevangenisstraf boven het hoofd. Absurde tijden’, aldus Baudet.  
 
De burgemeester van Urk reageerde ontstemd over de niet nagekomen afspraken van Baudet. 
‘Hij heeft een voorbeeldfunctie’, gaf burgemeester Cees van den Bos aan. Visrestaurant 
Baarssen werd nadat de FvD-voorman er een haring naar binnen werkte op het matje 
geroepen door de gemeente. Mark Rutte noemde het handen schudden van Baudet  uitermate 
onverstandig. 

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kon vanavond niet ingaan op vragen van deze 
krant over een eventuele strafrechtelijke vervolging van Baudet naar aanleiding van het 
ingestelde onderzoek. Bron: De Stentor, 11 maart 2021.   

 

 
 
Thierry Baudet van Forum voor Democratie hapte eind februari een visje op Urk. © Foto 
Freddy Schinkel  
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Thierry Baudet komt aan bij het politiebureau in Emmeloord, waar hij zich moet melden 
vanwege een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar zijn bezoek aan Urk enkele weken 
geleden. © Foto Freddy Schinkel  
 

Heel Urk deelt bericht over ‘rol burgemeester’ in proces Baudet, 
gemeente: ‘kijk uit, nepnieuws!’ 
 
De gemeente Urk waarschuwt voor nepnieuws dat rondgaat over burgemeester Cees van den 
Bos en het onderzoek naar politicus Thierry Baudet. In het bericht, dat opgemaakt is in de 
stijl van Omroep Flevoland, wordt gesuggereerd dat de burgemeester een rol zou hebben 
gespeeld in dat onderzoek. 
 
‘Fakenews’, twittert de gemeente Urk. ‘Het Openbaar Ministerie leidt dit onderzoek. De 
burgemeester speelt in de aanleiding en procesgang geen enkele rol.’ Bron: De Stentor, 12 
maart 2021.    
 

Forum krijgt een coronabekeuring bij verkiezingsmanifestatie in Dordt 
 
Forum voor Democratie krijgt een bekeuring omdat tijdens een verkiezingsmanifestatie 
dinsdag de coronamaatregelen niet nageleefd werden. Onder meer partijleider Thierry Baudet 
en Tweede Kamerlid Wybren van Haga hielden zich niet aan de anderhalve meter afstand. 
 
Volgens een woordvoerder van burgemeester Wouter Kolff had Forum vooraf uitdrukkelijk 
beloofd dat men zich aan de coronaregels zou houden. Lange tijd gebeurde dat ook op de 
parkeerplaats van FC Dordrecht, ook al betoogden Baudet en Van Haga uitgebreid dat die 
regels allemaal onzin zijn en deel zijn van een groter plan om Nederlanders hun vrijheid af te 
pakken. Bron: AD, 16 maart 2021. 
 

Honderden nieuwe testlocaties 

Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan honderd nieuwe testlocaties, laat een 
woordvoerder weten aan de NOS. Mensen kunnen zich bij deze teststraten laten testen voor 
een bezoek aan bijvoorbeeld bioscoop, concert en sportwedstrijd. Waar die locaties precies 
komen, is nog niet duidelijk. 

De GGD is dat namelijk niet van plan, zei GGD-voorman André Rouvoet donderdag in Trouw. 
Hij benadrukte dat de GGD is bedoeld voor de bestrijding van het coronavirus, en niet om 
mensen zonder coronaklachten te gaan testen zodat ze weer kunnen deelnemen aan het 
sociale leven. 

Volgens de NOS komen er 'party-teststraten' van Stichting Open Nederland, een 
samenwerking van Nederlandse bedrijven die de tests gaan uitvoeren. Hier word je getest met 
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een sneltest die een paar euro kost. Een negatieve test levert een groen vinkje op in de 
CoronaCheck-app. Bron: AD, 11 maart 2021.  

 
Eigenaresse Jessica van der Elburg van café de Flierefluiter in Apeldoorn zit eigenlijk niet te 
wachten op donaties, maar daar hadden zus Lea en haar man Jan Lous geen boodschap aan. 
Een online collecte bracht binnen 24 uur 6370 euro op. © Maarten Sprangh   
 

Apeldoornse kroegbaas Jessica voelt zich bezwaard na donatie van meer 
dan 6000 euro: ‘genoeg is genoeg’ 
 
Net als vele kroegen heeft De Flierefluiter in Apeldoorn het in deze coronatijd financieel 
loodzwaar. Maar hulp vragen? Daar is eigenaresse Jessica van der Elburg net wat te trots 
voor. Haar zus Lea en zwager Jan Lous hadden daar geen boodschap aan en startten een 
collecte. Binnen 24 uur was het streefbedrag van vijfduizend euro al gehaald. ‘Dit hadden we 
nooit verwacht. 
 
Toen ze die 6370 euro zag, zei Jessica: ‘Stop er maar mee. Ik voel me bezwaard. Natuurlijk is 
ze blij. Maar dit hadden we nooit verwacht. De adrenaline giert nog door mijn lijf’, laat zwager 
Jan Lous weten. Hij kan zelf ook nog amper bevatten wat hij en zijn vrouw Lea bereikt hebben 
met de collecte voor de kroeg aan de Marktstraat. Bron: De Stentor, 11 maart 2021. 
 

Biden zet handtekening onder crisissteunpakket 

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vanavond zijn handtekening gezet onder het 
crisissteunpakket ter waarde van negentienhonderd miljard dollar. Het megabedrag is 
bedoeld voor de bekostiging van vaccins en medische hulpmiddelen, en financiële noodhulp 
aan gedupeerden die hun baan zijn kwijtgeraakt, bedrijven en lokale overheden.  

Gisteren stemde het Huis van Afgevaardigden in met de noodsteun, eerder deed de Senaat 
dat al.  Bron: AD, 11 maart 2021.  
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© AP — President Joe Biden signs the American Rescue Plan, a coronavirus relief package, in 
the Oval Office of the White House, Thursday, March 11, 2021, in Washington. (AP 
Photo/Andrew Harnik)   

Meer dan tweeduizend doden in een etmaal in Brazilië 

Brazilië heeft donderdag voor de tweede dag op rij meer dan 2000 coronadoden in één etmaal 
geregistreerd. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid meldde donderdagavond dat 
er in de laatste 24 uur 2233 mensen zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Een dag 
eerder waren dat er 2286, het hoogste dodenaantal sinds het begin van de coronapandemie. 
Dat was ook voor het eerst dat er meer dan 2000 sterfgevallen op één dag werden 
geregistreerd. 

Daarnaast werden ruim 75.000 nieuwe besmettingen gemeld. Een dag eerder waren dat er 
bijna 80.000. In bijna elke Braziliaanse deelstaat loopt het aantal besmettingen op. In de 
vijftien grootste steden van het land is negentig procent of meer van alle intensivecarebedden 
bezet. In sommige steden overlijden mensen terwijl ze op de wachtlijst staan voor een 
behandelplek. 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die de ernst van het coronavirus en de pandemie 
nooit serieus heeft genomen, uitte vandaag opnieuw forse kritiek op gouverneurs van 
deelstaten die proberen met beperkende maatregelen de verspreiding van het virus tegen te 
gaan. Zo beklaagde hij zich over Ibaneis Rocha, de gouverneur van het federale district 
Brasília, die van 22.00 tot 05.00 uur een avondklok heeft ingesteld. ‘Zoiets mag hij alleen 
maar doen in een staat van beleg en die kan alleen ik afkondigen’, aldus Bolsonaro. ‘Hoe lang 
accepteren we dit nog? Straks mogen we nog maar een half uur per dag de straat op.' Ook 
bekritiseerde hij de avondklok in de deelstaat São Paulo, waar gouverneur João Doria 
donderdag de maatregelen extra aanscherpte. ‘Wij als federale regering doen er alles aan 
om banen te redden, maar hij vernietigt ze juist.' Bron: AD, 12 maart 2021.  

Brazilië heeft tien miljoen Sputnikvaccins gekocht 

Brazilië krijgt de komende maanden tien miljoen doses van het Russische Sputnik-
vaccin. Dat heeft de federale overheid vandaag bekend gemaakt. De eerste 400.000 vaccins 
komen in april, 2 miljoen in mei en de resterende 7,6 miljoen in juni. 

Eerder bestelde de Brazilianen al 100 miljoen Chinese Cinovac-vaccins en 100 miljoen dosis 
van het Asta-Zeneca-vaccin. Brazilië heeft zwaar te lijden onder de corona-pandemie. Er zijn 
in het land al 270.000 mensen aan Covid-19 overleden. Het land kent inmiddels een tweede 
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golf: de afgelopen twee dagen stierven iedere dag 2.000 mensen aan corona. Verschillende 
Braziliaanse deelstaten willen een avondklok, maar president Bolsonaro weigert die in te 
voeren. Bron: AD, 12 maart 2021.  

Vier minister van Volksgezondheid aangesteld in Brazilië 

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft alweer de vierde minister van 
Volksgezondheid aangesteld sinds de coronapandemie zijn intrede deed. De medicus Marcelo 
Queiroga is aangesteld als vervanger van generaal Eduardo Pazuello. 

Pazuello werd in mei vorig jaar aangesteld nadat zijn voorganger, Nelson Teich, al na een 
maand opstapte na het zoveelste conflict met president Bolsonaro. 

Pazuello lag al langere tijd onder vuur vanwege de wijze waarop het coronavirus in het land 
wordt bestreden. Sinds de uitbraak zijn meer dan 11,5 miljoen Brazilianen besmet geraakt 
en bijna 280.000 inwoners overleden. Daarmee telt Brazilië wereldwijd na de Verenigde Staten 
de meeste besmettingen en dodelijke slachtoffers. 

Brazilië kampt de laatste tijd met een forse heropleving van het longvirus. Bolsonaro, die de 
ernst van het virus steeds heeft gebagatelliseerd en zegt zelf geen coronaprik te willen, krijgt 
ondertussen steeds fellere kritiek te verduren voor zijn corona-aanpak. Veel Brazilianen 
vinden dat de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 veel te traag op gang komt. Tot nu toe is 
een kleine drie procent van de bevolking ingeënt. Bron: De Stentor, 16 maart 2021.  

Opnieuw record aantal coronadoden in Brazilië  

In Brazilië is opnieuw een recordaantal coronadoden binnen vierentwintig uur geteld. 
Dinsdag meldde het ministerie van Volksgezondheid 2841 sterfgevallen in het afgelopen 
etmaal. Sinds begin februari zit het aantal sterfgevallen weer in de lift. Terwijl het wekelijkse 
gemiddelde van nieuwe doden aan het begin van het jaar nog 703 was, ligt dat aantal nu op 
1965. In totaal zijn in Brazilië, een land met 212 miljoen inwoners, sinds het begin van de 
pandemie 282.127 coronadoden geteld. Ook testten al ruim 11,6 miljoen mensen positief op 
het coronavirus. 

Het land startte midden januari met zijn vaccinatiecampagne. Die verloopt echter traag 
wegens een gebrek aan doses. Ook heeft president Jair Bolsonaro zich meerdere 
malen laatdunkend uitgelaten over vaccins. Bron: AD, 17 maart 2021. 

Geen besmettingen tijdens Fieldlab-voetbalwedstrijd 

Tijdens de Fieldlab-voetbalwedstrijd tussen Almere City FC en Cambuur Leeuwarden op 
zondag 28 februari, hebben geen coronabesmettingen plaatsgevonden.  

Het was het tweede duel dit jaar waarbij publiek werd toegelaten. Dat gebeurde in het kader 
van de zogenoemde Fieldlab-experimenten, waarbij wordt onderzocht hoe dit in tijden van 
corona zo veilig mogelijk kan. 

Bij de tweede test, vijf dagen na de wedstrijd, kwam 82 procent van de bezoekers opdagen. 
Daaruit kwam één positief testresultaat, maar uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat 
deze besmetting niet tijdens de wedstrijd maar in de privé-omgeving na de wedstrijd heeft 
plaatsgevonden, aldus Fieldlab. Bron: AD, 11 maart 2021  

Grote uitbraak onder werknemers Jumbo Raalte 

Er is een forse corona-uitbraak onder werknemers van het Jumbo-
distributiecentrum in Raalte. Volgens de supermarktketen zijn er ongeveer honderd van de 
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negenhonderd werknemers besmet geraakt. Bij het distributiecentrum in Raalte werken ook 
veel arbeidsmigranten. Ondanks het hoge aantal besmettingen wordt de locatie aan de 
Almelosestraat niet gesloten, meldt De Stentor.  

 
Het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte. © Gerard Vrakking  
 

Corona-uitbraak bij distributiecentrum Jumbo in Raalte: honderd 
besmettingen, maar géén sluiting 
 
Er is een forse corona-uitbraak onder werknemers van het Jumbo-distributiecentrum in 
Raalte. Volgens de supermarktketen zijn er circa 100 van de 900 werknemers besmet geraakt. 
Bij het distributiecentrum in Raalte werken ook veel arbeidsmigranten. Ondanks het hoge 
aantal besmettingen wordt de locatie aan de Almelosestraat niet gesloten.  Bron: De Stentor, 
11 maart 2021.  
 

Felle kritiek hoogste baas Rijnstate: ‘Vaccineren is een zooitje, echt 
indrukwekkend is het allemaal niet’ 

Wim van Harten, de hoogste baas van het Rijnstate-ziekenhuis, heeft geen goed woord 
over voor hoe de coronavaccinaties geregeld zijn. Er is geen duidelijkheid over de aantallen 
vaccins die dagelijks verspild worden, en de organisatie van het vaccineren ‘is een zooitje’. ‘Het 
is tijd voor een wat steviger signaal, want als wel de kok van een verpleeghuis is gevaccineerd 
en ziekenhuispersoneel in de acute zorg niet, gaat er wat mis.’  

Er is geen duidelijkheid over de aantallen vaccins die dagelijks verspild worden, en de 
organisatie van het vaccineren ‘is een zooitje’. ‘Het is tijd voor een wat steviger signaal, want 
als wel de kok van een verpleeghuis is gevaccineerd en ziekenhuispersoneel in de acute zorg 
niet, gaat er wat mis.’ 

Wim van Harten, de hoogste baas van het Rijnstate-ziekenhuis, heeft geen goed woord over 
voor hoe de coronavaccinaties geregeld zijn. 

‘Er ligt in de lange termijn planning een miljoen vaccins continue onnodig op de plank, het is 
volslagen onduidelijk wanneer medisch personeel wordt gevaccineerd en het is totaal niet 
transparant wat de GGD’s doen met de vaccins die over zijn’, stelt de voorzitter van de Raad 
van Bestuur van het Arnhemse ziekenhuis.  

‘Daarnaast krijgen ziekenhuizen constant tegenstrijdige signalen over wie wat wanneer moet 
doen. Echt indrukwekkend is het allemaal niet, om het zo maar te zeggen.’ 
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Ik kan niet begrijpen dat iemand van de administratie van een verpleeghuis al is gevaccineerd 
en een medisch specialist, die mensen moet intuberen die corona hebben, niet. Bron: AD, 11 
maart  2021.  

Topdrukte in Zeeuwse ziekenhuizen 

Het is topdrukte op de covid-afdelingen van de Zeeuwse ziekenhuizen. Het aantal patiënten 
stijgt zo snel dat mensen verplaatst moeten worden naar ziekenhuizen buiten de provincie. 
Adrz heeft bovendien te maken met een corona-uitbraak op twee afdelingen. Zowel Adrz als 
ZorgSaam verwachten dat ze snel andere operaties moeten gaan uitstellen. Bron: AD, 11 
maart 2021.  

Meisje geboren op corona-afdeling Medisch Centrum Leeuwarden  

Prachtig nieuws vanaf de corona-afdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden. Een van de 
patiënten is gisteren bevallen van een meisje. Haar naam is Hannah en ze maakt het goed, 
aldus het ziekenhuis in een post op Instagram, waarin de ouders worden gefeliciteerd. 'Het 
was een spannende dag, maar wat is het toch bijzonder om zo’n klein meisje na alle hectiek 
veilig bij papa en mama te zien liggen.' Bron: AD, 11 maart 2021.   

Dit jaar twintig procent meer vaccins  

Pfizer en BioNTech kunnen dit jaar twintig procent meer coronavaccins leveren dan 
oorspronkelijk geraamd. De Amerikaanse farmaceut en het Duitse biotechbedrijf verwachten 
in 2021 wereldwijd 2,3 tot 2,4 miljard doses te kunnen produceren, zei Pfizer-topman Albert 
Bourla vandaag. 

Tegen het vierde kwartaal is de productiecapaciteit opgevoerd tot jaarlijks drie miljard doses. 
Dat aantal wordt volgens Bourla in 2022 gehaald. 

Pfizer verwacht de Amerikaanse regering eind deze maand honderdtwintig miljoen doses te 
hebben geleverd, zoals het bedrijf had toegezegd. Daarvoor moeten er de komende weken nog 
60 miljoen worden bezorgd. Die zijn al gemaakt, maar worden nog getest. Bron: AD, 11 maart 
2021.   

In Frankrijk 27.166 nieuwe coronabesmettingen 

Frankrijk meldt 27.166 nieuwe coronabesmettingen over de afgelopen 24 uur. Een dag eerder 
werden nog 30.303 gevallen gemeld. 3992 coronapatiënten liggen er op de Franse ic's, 74 
meer dan gisteren. 

De Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, noemt de coronasituatie in het land 
'gespannen en zorgwekkend'. Al weken stijgt het weekgemiddelde van het aantal besmettingen 
stapje voor stapje. Vooral in de regio Parijs is de situatie zorgwekkend, meldt hij. Daar wordt 
er elke twaalf minuten een nieuwe coronapatiënt op een ic opgenomen. 

De Franse regering zoekt zijn heil in het bestrijden van de gezondheidscrisis vooralsnog vooral 
in regionale maatregelen. Een nationale lockdown wordt al een tijdlang uitgesteld. Volgens 
Véran is het aantal nieuwe gevallen in de regio rond Cannes en Nice met twintig procent 
omlaag gegaan sinds daar in de weekenden een lockdown geldt.  Bron: AD, 11 maart 2021. 

Zweedse kroonprinses en haar man positief getest 

De Zweedse kroonprinses Victoria, de volgende in de lijn van opvolging van de Zweedse 
troon, en haar echtgenoot Prins Daniel hebben positief getest op het coronavirus. De 
kroonprinses en prins Daniel vertonen milde symptomen, maar voelen zich goed, meldt het 
koninklijk huis in een verklaring. Bron: AD, 11 maart 2021.  
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Uitbreiding steunpakket 

Het kabinet komt morgen waarschijnlijk met een uitbreiding van het steunpakket, die nodig 
zou zijn nu de lockdown nog langer duurt. Dat zeggen ingewijden.  

Naar verwachting wordt de subsidie voor de vaste lasten verhoogd, en wordt ook de de 
steunmaatregel verruimd voor mensen wier inkomen gedaald is en die door corona 
noodzakelijke rekeningen niet kunnen betalen. De Tweede Kamer had om die aanpassingen 
gevraagd. 

Vandaag bespraken de betrokken ministers de plannen met werkgeversorganisaties VNO-
NCW en MKB-Nederland. Ook bespreekt het kabinet de voorstellen nog in de ministerraad op 
vrijdagochtend. 

Premier Mark Rutte kondigde in de corona-persconferentie op maandagavond al aan dat het 
kabinet opnieuw kijkt of de steunpakketten nog wel voldoen. Door de strenge coronaregels 
verliezen veel ondernemers een behoorlijk deel van hun omzet. Omdat die regels langer gelden, 
moet ook de steun opgeschroefd worden, is het idee. Bron: AD, 11 maart 2021  

Winkelen op afspraak bij Ikea 

Ikea stelt vanaf dinsdag zijn woonwarenhuizen open voor winkelen op afspraak. Dat heeft het 
Zweedse concern besloten na de door de overheid aangekondigde versoepelingen voor grote 
winkelketens. Eerder koos Ikea er nog voor om voorlopig dicht te blijven. 

De nieuwe openstelling is vooral bedoeld voor mensen die bij Ikea bijvoorbeeld keukens willen 
laten inrichten. Ook kunnen klanten zo bijvoorbeeld een bank uitproberen of een 
keukenkastje in het echt bekijken. Producten retourneren is nog niet mogelijk. De tijdslots 
duren 45 minuten en winkelen is enkel toegestaan met één persoon. ‘Er worden geen 
uitzonderingen gemaakt, helaas ook niet voor baby's en kinderen’, laat Ikea weten. Klanten 
kunnen tijdslots vanaf maandag aanvragen. Bron: AD, 11 maart 2021.  

 

 

@ ANP Ikea  

Ikea heeft technische storing, teveel mensen maken afspraak om te 
komen winkelen  
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De Ikea kampt met een technische storing in het onlinesysteem waarmee klanten een 
afspraak kunnen maken om te komen winkelen. ‘Er is zoveel interesse dat het systeem eruit 
ligt’, laat een woordvoerster weten. Ikea opent vanaf morgen weer de deuren voor shoppen op 
afspraak. Klanten konden vanaf maandagochtend een tijdslot boeken. 

Volgens IKEA probeerden duizenden klanten tegelijkertijd een afspraak te maken. ‘Vanaf het 
moment dat het kon waren ze erbij. We adviseren het op een later moment nog een keer te 
proberen’, zegt de woordvoerster. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing verholpen is. 

De afspraken die al geboekt zijn, blijven gewoon staan. Per tijdslot kunnen vijftig klanten 
tegelijk komen winkelen. De tijdslots duren vijfenveertig minuten en winkelen moet alleen. 

De overheid besloot vorige week om het maximumaantal klanten in een winkel te verhogen. 
Eerst mochten er maximaal twee klanten per verdieping in een winkel zijn, met ingang van 
dinsdag wordt ook gekeken naar vloeroppervlak. Per vijfentwintig vierkante meter mag een 
klant worden ontvangen, tot een maximum van vijftig klanten. Bron: AD, 15 maart 2021. 

Zij zit in Oostenrijk, hij in Nederland: Jeroen (39) zag zijn dochter (12) al 
zes maanden niet door corona 
 
Melissa, dochter van Amersfoorter Jeroen Koot, wordt vrijdag 12 jaar. Gewoonlijk is hij dan, 
om haar verjaardag te vieren in Oostenrijk, waar ze met haar moeder woont. Maar dat kan 
niet vanwege corona. Al een halfjaar heeft hij haar niet gezien. Tot wederzijds verdriet. 
 
Koot (39) heeft met zijn partner Simone Geerding (28) alle mogelijkheden om naar het 
buitenland te gaan al uit en te na uitgeplozen. Steeds is de boodschap: ‘We raden het u sterk 
af, alleen voor strikt noodzakelijke reizen mag u naar het buitenland’. ‘Waarom mag een 
zakenreis wel, maar het bezoeken of ontvangen van je kind ver weg niet? Er lijkt niets over te 
vinden.‘ Bron: De Stentor, 12 maart 2021.  
 

 
Jeroen Koot en Simone Geerdink: ‘Waarom mag een zakenreis wel, maar het bezoeken of 
ontvangen van je kind ver weg niet? Wat is nou belangrijker?’ © Cees Wouda    
 
   

In België jongeren en kinderen die dat willen ingeënt  

Belgische jongeren en kinderen die dat willen zullen ingeënt worden tegen Covid-19. Dat 
heeft premier Alexander De Croo in het jeugdjournaal van de VRT gezegd. Een precieze timing 
gaf hij niet, maar het zal op zijn vroegst na de zomer zijn, denkt hij. 
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De Croo beantwoordde in 'Karrewiet' vragen van kinderen over het coronavirus. Ze wilden 
vooral weten of zij ook gevaccineerd zullen worden. ‘Jullie zullen ook een vaccin krijgen, maar 
vandaag zijn jullie de minst kwetsbaren. We vaccineren eerst diegenen die het snelst ziek 
kunnen worden, maar uiteindelijk gaan we ook kinderen vaccineren’, zei hij. 

Volgens vaccinoloog Isabel Leroux-Roels zullen jongeren van 12 tot 17 jaar tegen het einde 
van het jaar aan de beurt komen. Jongere kinderen zullen volgens haar geduld moeten hebben 
tot 2022. De verschillende farmaceutische bedrijven zijn bezig met studies bij kinderen of 
zullen die binnenkort opstarten. Volgens Leroux-Roels wordt voornamelijk onderzocht welke 
dosis kinderen nodig hebben en of de bijwerkingen verschillen van die bij volwassenen. Bron: 
AD, 11 maart 2021.   

Slowaakse minister Volksgezondheid stapt op 

De Slowaakse minister van Volksgezondheid heeft donderdag zijn vertrek aangekondigd na 
een conflict in de regeringscoalitie over vaccins. Minister Marek Krajci stapt op terwijl zijn 
land zucht onder een zeer hoge coronabesmettingsgraad. 

De coalitie van vier partijen kwam vorige week onder druk te staan toen premier Igor Matovic 
zonder overleg een partij van het Russische coronavaccin Spoetnik-V bestelde. Dat middel is 
in de EU nog niet goedgekeurd. 

De ziekenhuizen in Slowakije staan zwaar onder druk, terwijl relatief veel inwoners overlijden 
aan Covid-19. Ook het zwaar getroffen buurland Tsjechië heeft een bestelling geplaatst in 
Moskou. In bijvoorbeeld Hongarije en Servië is Spoetnik-V al in gebruik. Bron: AD, 11 maart 
2021.  

Volgens LCPS komt er een toename aantal opgenomen patiënten 

Het LCPS (landelijk coordinatiecentrum patienten spreiding)  houdt al een aantal weken 
rekening met een toename van het aantal opgenomen patiënten. ‘We verwachten dat de Britse 
variant van het coronavirus de overhand neemt en daarmee het aantal patiënten in de 
ziekenhuizen de komende periode stijgt’, aldus het centrum in een toelichting. 

Vanwege de drukte zijn er afgelopen etmaal vijftien coronapatiënten, onder wie drie ic-
patiënten, overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Dat zijn er een stuk 
meer vergeleken met de verplaatsingen afgelopen weken. Bron: AD, 11 maart 2021.   

Weinig herseninfarcten bij coronapatiënten 

Bij opgenomen coronapatiënten komen herseninfarcten gelukkig weinig voor, maar bij wie 
het wel overkomt is het verloop vaak ernstig. Ruim zeven op de tien (71,1 procent) van deze 
patiënten raakt ernstig gehandicapt of overlijdt, meldt de Hartstichting op basis van 
onderzoek door het UMC Utrecht. 

Bij 1,8 procent van de coronapatiënten in ziekenhuizen traden herseninfarcten op. Bij 
patiënten die op de intensive care lagen was dit 2,7 procent. ‘Opvallend was dat deze 
patiënten voorafgaand aan de ziekenhuisopname geen groter risico op hart- en vaatziekten 
hadden dan mensen zonder herseninfarct', merken de onderzoekers op. 

Uit de studie blijkt ook dat de helft van de herseninfarcten optrad bij relatief jonge 
coronapatiënten die op de intensive care belandden. Gemiddeld 66,5 jaar. Bij hen verliepen 
de herseninfarcten ook ernstiger dan bij patiënten op de verpleegafdeling. Of dit door de ernst 
van de infectie komt of door andere factoren, is nog niet bekend. Bron: De Stentor, 16 maart 
2021. 
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Negenhonderd mensen positief getest in Rotterdam 

Bij het grootschalige testen op het coronavirus in de Rotterdamse buurt Charlois zijn 900 
mensen positief getest. In totaal hebben 15.662 mensen zich laten testen. Ongeveer de helft 
van hen kwam uit Charlois. Vier op de tien geteste personen kwamen van buiten Rotterdam-
Zuid. De anderen kwamen uit de buurten Feijenoord en IJsselmonde, die naast Charlois 
liggen. 

GGD Rotterdam-Rijnmond begon op 26 januari met het gerichte testprogramma, het tweede 
in zijn soort in Nederland. Verspreid over Charlois stonden elf testlocaties. Mensen konden 
onder meer naar een grote teststraat in Ahoy, metrostation Maashaven en bij de uitgang van 
de Maastunnel. Het gerichte testen eindigde afgelopen vrijdag. Bron: AD, 11 maart 2021.   

GGD: met massaal testen flink aantal nieuwe besmettingen voorkomen 
ondanks lagere opkomst in Rotterdam 

Met massaal testen in Rotterdam-Charlois zijn een flink aantal nieuwe besmettingen 
voorkomen. Dat stelt de GGD Rotterdam-Rijnmond na een eerste analyse van het experiment. 
In totaal kwamen 6692 mensen binnen lopen, vooral ouderen boven de 50 jaar. Jongeren 
maakten wel een afspraak.  

De verschillen met Lansingerland zijn groot. Daar kwamen in enkele dagen tienduizenden in 
korte tijd langs voor een test. Zij kregen allemaal een persoonlijke uitnodiging en de 
burgemeester deed een oproep te helpen om de Britse corona-variant te stoppen.  

In Charlois was er niet zo’n duidelijke aanleiding maar het vermoeden was dat juist in dit deel 
van Rotterdam veel besmettingen niet werden ontdekt. Het percentage positieve testen lag 
hoger dan elders in de regio én ook de analyses van het rioolwater wezen op meer 
besmettingen.  

In Charlois gingen in totaal 15.662 mensen naar de testlocaties in de buurt, minder dan de 
verwachte 20.000. Vier van de tien kwamen zonder afspraak. De gedachte is dat zij anders 
niet waren gegaan maar ook dat mensen door het testen in de buurt eerder een afspraak 
maakt.   

Opvallend is dat veertig procent van de geteste personen van buiten Rotterdam-Zuid kwam. 
‘Uiteindelijk heeft een op de tien bewoners uit Charlois zich laten testen. Dat is toch een 
aanzienlijk aantal’, zegt Ewout Fanoy, arts infectieziektebestrijding bij de GGD Rotterdam-
Rijnmond. 

In totaal werden negenhonderd personen (5,8%) positief getest op het coronavirus, waarvan 
tweehonderd ‘binnenlopers’. ‘Een flink deel dus wat we anders misschien niet hadden 
ontdekt’, stelt Fanoy. ‘Maar we hebben ook andere lessen geleerd: Zoals welke groep graag 
zonder afspraak in de buurt zich laat testen. Dat zijn vooral bewoners boven de vijftig jaar. 
Ook weten we welke locaties drukker waren: De moskee, kerk en bus op een plein in het 
centrum. Ook die kennis kunnen we gebruiken.’  

Omdat er geen acuut gevaar was, was de aanpak anders. Geen persoonlijke brief, maar 
informatie via de media, video’s via WhatsApp en mond-tot-mondreclame. En uiteindelijk dus 
de flyer maar geen persoonlijke brief. Door de dreiging van rellen en het winterse weer kende 
het experiment een valse start met gesloten testlocaties. In totaal waren er tien extra 
testlocaties, onder meer in de moskee en kerk maar ook bij de uitgang van de Maastunnel, 
die op werkdagen tijdens werkuren open waren. 

Direct was er al kritiek op  de aanpak. ‘Mensen wisten niet wat de bedoeling was’, zei Leefbaar-
raadslid Caroline Aafjes eerder. ‘De landelijke boodschap is immers nog steeds dat je je moet 
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laten testen bij klachten. Dan is het moeilijk te begrijpen waarom het opeens anders is. Pas 
vorige week was er de flyer waarin de noodzaak was uitgelegd. Ze hadden er veel meer 
ruchtbaarheid aan moeten geven en overal in de wijk borden moeten neer zetten: Bij de 
supermarkt, de slager en de bakker. En waarom kon je niet buiten kantoortijd terecht?’ 

De landelijke boodschap is nog steeds dat je je moet laten testen bij klachten. Dan is het 
moeilijk te begrijpen waarom het opeens anders is, volgens Caroline Aafjes van Leefbaar 
Rotterdam 

De GGD stelt dat dit mede werd besloten na het eerdere laagdrempelige testen in Delfshaven 
en Feijenoord. Daar waren de testbussen in het weekeinde en 's avonds leeg. Fanoy: ‘Na het 
huis-aan-huis verspreiden van de flyer zagen we wel meer mensen komen. Daar hebben we 
dus ook van geleerd.’ De infectiearts zit wel mogelijkheden om ook in de toekomst testen 
zonder afspraak of zonder klachten in te zetten op plekken waar de cijfers opeens oplopen. De 
vraag is echter op welke wijze ook thuistesten kunnen worden gebruikt. 

De GGD zal met het Erasmus MC het experiment nog verder analyseren, waarbij onder meer 
de vragenlijsten die testers invulden worden bekeken. Het is kennis die in de toekomst dus 
kan worden gebruikt, samen met de twee experimenten elders in het land.  Bron: AD, 11 
maart 2021. 

 

Vijfduizend driehonderdtachtig nieuwe coronagevallen geregistreerd 

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 5380 nieuwe 
coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Dat zijn er aanzienlijk meer dan een week geleden, toen er 4109 positieve tests werden geturfd. 
Ook vergeleken met woensdag (5305) is er sprake van een stijging.  

In de afgelopen week zijn er gemiddeld 4775 positieve tests per dag gemeld bij het RIVM. Dat 
gemiddelde stijgt nu voor de vierde dag op rij. 
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Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met vijftig. Dat wil niet 
zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden 
soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden eenendertig overlijdens geregistreerd. 
Bron: AD, 11 maart 2021.    

UMC doet onderzoek naar effecten van coronavirus bij mensen met 
bloedziekten 

Amsterdam UMC doet onderzoek naar de effecten van coronavaccins bij mensen met 
bloedziekten als leukemie, sikkelcelziekte of multipel myeloom. ‘We willen voorkomen dat deze 
groep zich beschermd voelt, terwijl ze dat misschien niet zijn na een vaccinatie’, 
aldus onderzoeker Inger Nijhof op de website van het centrum. Het kan namelijk zijn dat de 
prikken onvoldoende aanslaan bij deze patiënten. 

Patiënten bij wie minder dan vijf jaar geleden een hematologische vorm van kanker is 
geconstateerd hebben een driemaal zo hoog risico om aan een coronavirusinfectie te sterven. 
En ook voor patiënten met een goedaardige hematologische aandoening, zoals sikkelcelziekte, 
is het risico hoog, zegt Nijhof. Intussen is onbekend of vaccinatie voor deze patiënten 
voldoende bescherming biedt. Bron: AD, 11 maart 2021. 

 H & M opent deuren voor klanten 

Kledingketen H&M opent zijn deuren weer voor klanten. De van huis uit Zweedse kledingketen 
biedt per vrijdag shoppen op afspraak aan. 

H&M gaf eerder al te kennen dat klanten "enorm graag" de winkels weer willen bezoeken. Via 
de webshop was bestellen al wel mogelijk, maar het winkelen op afspraak, zoals begin deze 
maand werd toegestaan, was nog in ontwikkeling. 

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waren niet-essentiële winkels sinds half 
december op slot. Bron: AD, 11 maart 2021.  

Bijenkorf open voor winkelen op afspraak 

De winkels van De Bijenkorf gaan open voor winkelen op afspraak. Vanaf 16 maart kunnen 
klanten 45 minuten komen winkelen. Eerder gingen ook grote ketens als H&M en Ikea open 
voor winkelen op afspraak. Bron: AD, 12 maart 2021. 

Britse WPP heeft miljarden verlies geleden 

Het Britse WPP, een van de grootste reclamebureaus ter wereld, heeft vorig jaar 
een miljardenverlies geleden omdat bedrijven vanwege de coronacrisis fors sneden in de 
budgetten voor marketing en advertenties. Het nettoverlies bedroeg 2,9 miljard pond, 
omgerekend 3,4 miljard euro. 

De dieprode cijfers hebben vooral te maken met grote afschrijvingen op de waarde van 
bezittingen van WPP. In 2019 werd nog een winst behaald van 950 miljoen pond. De omzet 
nam met meer dan negen procent af tot 12 miljard pond. Topman Mark Read sprak dan ook 
van een moeilijk jaar voor de onderneming, die werkt voor veel grote bedrijven, 
waaronder Unilever en Alibaba. 

WPP ziet voor dit jaar wel verbetering, nu de economie aan het herstellen is van de 
coronacrisis. Er wordt door het bedrijf verwacht dat de omzet weer gaat stijgen. Bron: AD, 11 
maart 2021.    
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Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gestegen. 
Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1925, dat zijn er 12 meer dan 
woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive care liggen 572 coronapatiënten, 12 meer dan een dag eerder. Opvallend is 
dat het aantal mensen op ic's al meer dan een week gestaag toeneemt. Een week geleden lagen 
er 33 patiënten minder. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1353 Covid-patiënten, dat zijn er evenveel als woensdag. 

Woensdag daalde het totaal aantal opgenomen coronapatiënten, na een toename de twee 
voorgaande dagen. Het LCPS houdt al een aantal weken rekening met een toename van het 
aantal opgenomen patiënten. Bron: AD, 11 maart 2021.   

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is stabiel. Ziekenhuizen behandelen vrijdag 
1910 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat 
zijn er vijftien minder dan op donderdag en drie minder dan op woensdag. 

Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalde naar 1334. Dat zijn er 19 minder dan 
op donderdag en 73 minder dan op dinsdag. Op de intensive cares steeg het aantal patiënten 
juist een klein beetje, van 572 naar 576. Sinds het begin van de week is dat aantal redelijk 
stabiel, tussen de 550 en 600. In de maand ervoor schommelde het aantal coronapatiënten 
op de ic's juist tussen de 500 en 550. 

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 250 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In de 
afgelopen week kwamen er gemiddeld 223 nieuwe patiënten per dag bij. Dat is het hoogste 
gemiddelde sinds 30 januari. Bron: AD, 12 maart 2021.  

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 6068 nieuwe coronagevallen gemeld bij het 
RIVM. Dat is het hoogste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 januari. 

Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar zit nu in 
de lift. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 34.775 meldingen van nieuwe gevallen. 
Dat komt neer op 4968 per dag, het hoogste gemiddelde sinds 26 januari. 

 

© ANP — Een coronapatient op de covid-afdeling in het HMC Westeinde 
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Amsterdam telde afgelopen etmaal 331 nieuwe gevallen. In Rotterdam werden 238 
besmettingen vastgesteld en in Utrecht kregen 117 inwoners te horen dat ze het coronavirus 
hebben opgelopen. In Den Haag werden 112 positieve tests geregistreerd en in Tilburg 103. 

In de week van 2 tot en met 9 maart kregen 31.959 mensen een positieve testuitslag, ongeveer 
even veel als de week daarvoor. Ruim 360.000 mensen lieten zich testen, een stijging van 
bijna veertien procent in vergelijking met de week ervoor. Bron: AD, 12 maart 2021. 

Thierry Baudet: ‘Ik ben verbijsterd dat Nederland dit gelaten ondergaat’ 
 
Zijn campagnemethode was anders dan alle andere partijen. En het verhaal ook. Thierry 
Baudet, leider van Forum voor Democratie gelooft niet dat er een gezondheidscrisis gaande is 
en ging de straat op. 
 
Van Urk naar Arnhem, van Groningen naar Terneuzen: in een ‘vrijheidskaravaan’ trok Thierry 
Baudet door het land. Zijn verhaal: de coronamaatregelen zijn onnodig, te veel en 
‘levensgevaarlijk’. Bron: AD, 12 maart 2021.  
 
 

Opvallend veel meldingen van bijwerkingen coronavaccins, vooral door 
vrouwen 

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

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

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

 

Grote Engelse studie: coronavaccins houden ouderen al na één prik uit 
het ziekenhuis 

Ouderen in Engeland die één prik met het coronavaccin van AstraZeneca of Pfizer-BioNTech 
hebben gehad, lijken tachtig procent minder risico te lopen om met Covid-19 in het ziekenhuis 
te belanden. Dat blijkt uit een grote studie van Public Health England onder Engelse 70-
plussers. 

De ouderen die de afgelopen maanden geprikt werden met het Pfizer-vaccin, liepen na vier 
weken zevenenvijftig tot eenënzestig procent minder kans om coronaklachten te ontwikkelen. 
Bij het vaccin van AstraZeneca ligt dat percentage nog iets hoger: tussen de zestig en 
drieënzeventig procent. 

De ouderen die na een eerste prik tóch corona opliepen, kwamen bovendien minder vaak in 
het ziekenhuis terecht, stellen de Engelse onderzoekers. Bij het Pfizer-vaccin was die kans 
drieenveertig procent lager, bij dat van AstraZeneca zevenendertig procent. Één prik met het 
Pfizer-vaccin verlaagde de kans op overlijden daarbij ook nog eens met de helft. Voor 
AstraZeneca is dat nog niet te zeggen, omdat de inentingen met dat vaccin later begonnen. 

Opgeteld concluderen de onderzoekers dat het risico voor gevaccineerde 80-plussers - zij 
werden in Engeland het eerste geprikt, dus van hen zijn de meest uitgebreide data 
beschikbaar - om na één prik in het ziekenhuis te belanden zo'n tachtig procent lager lijkt te 
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liggen dan bij niet-gevaccineerden. En dat de kans om te overlijden na één inenting met het 
Pfizer-vaccin uiteindelijk met vijfentachtig procent afneemt. 

In Nederland worden de vaccins van AstraZeneca en Pfizer-BioNTech allebei gebruikt, net als 
dat van Moderna.  

Vooral voor AstraZeneca zijn de zogenoemde real world data uit Engeland goed nieuws. Dat 
vaccin wordt in veel landen niet aan ouderen gegeven, omdat in de studies met het vaccin niet 
genoeg mensen van hoge leeftijd als proefpersoon dienden. Daarom werd in Nederland de 
keuze gemaakt om het vaccin niet toe te dienen aan 65-plussers, andere landen hanteren een 
nog strengere leeftijdsgrens. De cijfers uit Engeland laten zien dat de AstraZeneca-prik bij 
ouderen dus wel degelijk effect heeft. Voor het Pfizer-vaccin was dat in eerdere studies volgens 
medicijnautoriteiten al voldoende aangetoond. 

Of Nederland de AstraZeneca-prik straks ook aan 65-plussers gaat toedienen, is volgens een 
woordvoerder van de Gezondheidsraad nog niet te zeggen. ‘In de tweede helft van maart komt 
er een nieuw advies over de vaccinatiestrategie. Maar de Gezondheidsraad krijgt dit soort 
onderzoeken natuurlijk ook mee.’ 

 

De kathedraal van Salisbury in Zuid-Engeland werd omgetoverd tot priklocatie. © EPA 

Het Engelse onderzoek, dat nog niet door andere wetenschappers is gecontroleerd, wordt 
uitgevoerd onder alle 70-plussers die zich na de start van de vaccinatiecampagne in december 
meldden voor een coronatest. Door van al die mensen de testresultaten te analyseren en 
vervolgens te bekijken wie er in het ziekenhuis belandt en/of overlijdt, kan na verloop van tijd 
met steeds grotere zekerheid worden vastgesteld hoe effectief de vaccins in ‘het echte leven’ 
zijn. 

Omdat de Britse variant in Engeland de overhand heeft, toont de studie ook aan dat de vaccins 
goed werken tegen die mutatie, stellen de onderzoekers. Na een tweede prik nemen de 
percentages van bescherming tegen ziekte, ziekenhuisopname en overlijden bovendien nog 
toe, is de verwachting. Dat is bij het vaccin van Pfizer-BioNTech volgens de onderzoekers al te 
zien. Bij de 80-plussers die daarvan al een tweede dosis kregen, komt de effectiviteit als het 
gaat om het krijgen van ziekteverschijnselen uit op negenentachtig procent. 

In Engeland, waar na de kerst de ziekenhuizen volstroomden, neemt het aantal opnames 
intussen zienderogen af, ook als gevolg van een zware lockdown. Op 18 januari lagen er ruim 
34.000 coronapatiënten in het ziekenhuis, zondag waren dat er een kleine 11.000. In 
Nederland, waar later begonnen is met vaccineren en minder vaccins beschikbaar zijn, gaat 
die daling een stuk minder hard. 
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Eerder liet een studie in Israël, de absolute wereldwijde prik-koploper, al zien dat het vaccin 
van Pfizer-BioNTech niet alleen goed beschermt tegen ziek worden, maar in veel gevallen ook 
voorkomt dat gevaccineerden het virus kunnen doorgeven. 

Ook in Nederland vallen de eerste positieve statistieken al te noteren. Vorige week bleek dat 
het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen fors aan het afnemen is. Volgens het RIVM 
is dat een gevolg van het vaccineren van bewoners en personeel van de zorginstellingen. Bron: 
AD, 2 maart 2021.   

 

Vaccinstudie Israël biedt Nederland hoop voor de lente: negentig procent, 
dat is echt supergoed  

Het Pfizer/BioNTech-vaccin beschermt niet alleen goed tegen ziek worden, maar voorkomt in 
veel gevallen ook dat gevaccineerden het virus kunnen doorgeven. Dat komt naar voren uit 
twee Israëlische studies, waaruit persbureau Reuters citeert. Ook voor Nederland is dat goed 
nieuws: de twee vaccins die nu het meest toegediend worden, lijken de pandemie 
daadwerkelijk te remmen.   

Het aantal doorgegeven infecties door gevaccineerden zou ongeveer negentig procent lager 
liggen dan bij niet-gevaccineerden. Zowel bij infecties met als zonder symptomen is dat 
percentage hoog: 93,7 om 89,4 procent. Dat staat in een data-analyse van Pfizer en het 
Israëlische ministerie van Volksgezondheid, waar persbureau Reuters de hand op heeft 
kunnen leggen. De cijfers zijn nog niet gepubliceerd. Bron: AD, 19 februari 2021.    

Vasseur van Alfa Romeo mist F1-tests door positieve test  

Het Formule 1-team van Alfa Romeo zal het dit aankomende testweekend moeten stellen 
zonder Frédéric Vasseur. De Franse teambaas testte tijdens een 'regulier geplande' 
test positief op het coronavirus en zit sindsdien in zelfisolatie. De 52-jarige Vasseur vertoont 
geen symptomen van het virus en een tweede PCR-test kwam negatief terug. ‘Voor de eigen 
veiligheid en ook die van iedereen in het paddock, is echter besloten  Vasseur niet af te laten 
reizen naar Bahrein’, aldus Alfa Romeo in een statement. Bron: AD, 11 maart 2021.  

 

 

@ Reuters  Frédéric Vasseur  
 
NOC*NSF verwacht Chinees vaccin niet nodig te hebben 

Sportkoepel NOC*NSF denkt de Chinese vaccins niet nodig te hebben die het Internationaal 
Olympisch Comité beschikbaar stelt aan de sporters die meedoen aan de Olympische Spelen 
in Tokio. ‘Wij volgen de richtlijnen voor vaccinatie van de Nederlandse overheid. Ik stel vast 
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dat het inenten in Nederland goed op gang is gekomen en ik verwacht dat de sporters van 
TeamNL ruim voor aanvang van de Spelen gevaccineerd zijn’, zegt technisch directeur Maurits 
Hendriks.  
 
De garantie dat de sporters ook daadwerkelijk een prik hebben gekregen tegen die tijd, heeft 
NOC*NSF niet. ‘Mocht het spannend worden, dan zullen wij in gesprek gaan met overheid en 
bespreken wat er mogelijk is. Het is dan aan de overheid een keuze te maken, maar ik vind 
dat onze sporters voor Tokio gevaccineerd moeten zijn. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het 
de goede kant op. Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt.’  
 
Hendriks benadrukt wel dat hij het heeft over de tweede fase van het vaccineren. ‘De sporters 
komen net als iedereen pas aan de beurt als de kwetsbaren en de mensen werkzaam in de 
zorg zijn gevaccineerd. Daar mag geen twijfel over bestaan.’ 
 
De Spelen in Tokio zouden eigenlijk een jaar geleden al worden gehouden, maar door de 
uitbraak van het coronavirus zijn ze met een jaar uitgesteld. Het sportevenement staat nu 
gepland van 23 juli tot en met 8 augustus. Het Japanse organisatiecomité hoort binnen twee 
weken of buitenlandse toeschouwers welkom zijn in Tokio. 
 
Hendriks kreeg vorige week van het IOC de boodschap dat er een Chinees vaccin beschikbaar 
is. ‘Voor de Nederlandse situatie geldt sowieso dat een vaccin eerst goedgekeurd moet zijn 
door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Maar het is wel goed nieuws dat er landen 
zijn die een vaccin aanbieden. Daar kunnen vooral sporters uit landen die minder makkelijk 
toegang hebben tot vaccins mee geholpen zijn en het past goed in de olympische gedachte.’  
Bron: AD, 11 maart 2021.  
 

Japan beslist binnen twee weken over buitenlandse fans bij Spelen 
 
Het Japanse organisatiecomité van de Olympische Spelen hoort binnen twee weken of 
buitenlandse toeschouwers welkom zijn in Tokio. Eerder deze week meldde het Japanse 
persbureau Kyodo op basis van anonieme officials dat er geen 'overzeese' toeschouwers mogen 
komen. ‘Op 25 maart begint de estafette met de olympische vlam, daarvoor wordt besloten of 
er buitenlandse toeschouwers welkom zijn in Japan’, zei directeur Toshiro Muto van het 
organisatiecomité tijdens het online-congres van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). 
 
Muto en Seiko Hashimoto, de nieuwe voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische 
Spelen, gaven de IOC-leden een update van de voorbereidingen. ‘De situatie voor Japan is 
heel uitdagend", zei Muto. ‘In het hypothetische geval dat er geen overzeese toeschouwers 
naar Japan kunnen komen, dan krijgen ze het aankoopbedrag van hun tickets terug. We 
bespreken alle details verder met het IOC.’ Bron: AD, 11 maart 2021.  
   
 

FBK Games gaan door op 6 juni 
 
Atletiekgala FBK Games gaat dit jaar door op zondag 6 juni. Vorig jaar konden de FBK Games 
in Hengelo niet doorgaan in verband met het coronavirus. ‘Het is fantastisch dat de wedstrijd 
doorgaat’, aldus wedstrijddirecteur Hans Kloosterman. ‘Hopelijk kan het ook plaatsvinden 
met ondersteuning van live publiek, want dat zou geweldig zijn voor alle atleten in aanloop 
naar de Olympische Spelen in Tokio. We blijven in overleg met de Veiligheidsregio en 
gaandeweg het voorjaar zal duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn.’  
 
Het evenement, de enige internationale topatletiekwedstrijd in Nederland, bestaat uit zestien 
atletiekdisciplines; negen bij de mannen en zeven bij de vrouwen. De FBK Games maken deel 
uit van de World Athletics Continental Tour Gold, een cyclus van elf wedstrijden in tien 
landen. 
 
Het wordt de negenendertigste editie van de FBK Games, gehouden in het Fanny Blankers-
Koen Stadion. Bron: AD, 11 maart 2021.  
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© Pim Ras Fotografie 2017: de FBK-Games. 

 
China biedt IOC coronavaccins aan voor Spelen Tokio en Peking  
 
Alle sporters die meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio en Peking kunnen zich laten 
vaccineren tegen het coronavirus. Het olympisch comité van China, dat volgend jaar de 
Winterspelen huisvest, heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de vaccins 
aangeboden.  
 
‘We zijn dankbaar voor dit aanbod, die past in de echte olympische gedachte van solidariteit’, 
zei IOC-voorzitter Thomas Bach tijdens een onlinecongres. 
 
Het IOC gaat de vaccins betalen. De prikken tegen het coronavirus komen beschikbaar voor 
alle olympische en paralympische sporters die meedoen aan de Spelen van komende zomer in 
Tokio en begin volgend jaar in Peking. Bron: AD, 11 maart 2021.    
 
 

CHIO Aken na de Olympische Spelen 

 

Het prestigieuze paardensportevenement CHIO Aken is over de Olympische Spelen van Tokio 
heen getild. Het evenement in Duitsland zou aanvankelijk van 25 juni tot en met 4 juli 
gehouden worden, maar vanwege de huidige coronarestricties is besloten het evenement een 
paar maanden later te organiseren; van 14 tot en met 19 september.  
 
‘Een CHIO zonder bezoekers is voor ons geen optie’, aldus toernooidirecteur Frank 
Kemperman. ‘Juist de sport in combinatie met de atmosfeer maakt dit evenement zo 
bijzonder.’  
 
Vorig jaar ging het grootste paardensportevenement ter wereld helemaal niet door. Door de 
afgelasting van meerdere evenementen in combinatie het rhinopneumonie-virus is de 
kalender flink uitgedund.  
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© EPA — Maikel van der Vleuten tijden het CHIO in Aken in 2019 

Amerikaanse sporters kunnen gevaccineerd Tokio 
 
De Amerikaanse sporters die meedoen aan de Olympische Spelen kunnen waarschijnlijk 
allemaal gevaccineerd naar Tokio gaan. Volgens Sarah Hirshland, directeur van het 
Amerikaans olympisch en paralympisch comité USOPC, komen de atleten naar verwachting 
al voor de trials (kwalificatiewedstrijden) in juni aan de beurt om een prik tegen het 
coronavirus te halen.  
 
‘We zijn optimistischer dan ooit dat de atleten van Team USA ruim voor de Spelen zijn 
gevaccineerd en sommigen zelfs al voor hun trials’, zei Hirshland voorafgaand aan een 
bestuursvergadering. ‘Dat is geweldig nieuws. We zijn behoorlijk positief over het 
vaccinatieproces in de Verenigde Staten.’ 
 
Het land beschikt inmiddels over bijna 128 miljoen doses coronavaccins. Ruim tweeënzestig 
miljoen Amerikanen hebben al minimaal één prik gehad, bijna 33 miljoen inwoners van de 
VS zijn volledig gevaccineerd.  
 
Hirshland weet dat niet alle sporters zich willen laten inenten voor vertrek naar Tokio. ‘We 
respecteren dat. Maar we verwachten dat een grote meerderheid ervoor kiest zich te laten 
vaccineren.’ Bron: AD, 11 maart 2021.  
 

Belgisch voetbal houdt zich voor het eerst aan coronaprotocol 
 

In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal is in het afgelopen weekeinde voor de eerste keer 
geen enkele keer het coronaprotocol overtreden. Dat maakte de overkoepelende Pro League 
woensdag bekend. Er werden geen groepsknuffels gegeven en zelfs niemand werd betrapt op 
het schenden van de mondmaskerplicht.  
 
De Pro League is tevreden dat alle maatregelen afgelopen weekend correct werden opgevolgd 
en hoopt dat dit een voorbode is voor de resterende wedstrijden van het seizoen. Deze week 
nog maakt de Pro League de tussentijds balans op van het aantal overtredingen en het 
daardoor ingezamelde geld. 
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Voor een overtreding op de maatregelen, die eind december in werking traden, riskeren clubs 
uit de hoogste klasse tot 10.000 euro boete. Op het tweede niveau bedraagt de maximumboete 
5000 euro. Bron: AD, 10 maart 2021. 

 

© SCS/Sander Chamid — zvv Hovocubo  

KNVB zet voor dit seizoen punt achter competities in de zaal 
 
De hoogste competities in het zaalvoetbal worden dit seizoen niet meer hervat. De KNVB heeft 
besloten er een punt achter te zetten nu de bestaande maatregelen rond het coronavirus tot 
eind maart zijn verlengd. De tijd is daardoor te krap het seizoen in de zogenoemde categorie 
A nog af te maken. Van de zaalvoetbalcompetities in de lagere categorie B was eerder al bekend 
dat deze niet meer zouden worden voortgezet. 
 
Er vindt dit seizoen geen promotie en degradatie plaats. Welk team Nederland komend seizoen 
mag vertegenwoordigen in de UEFA Champions League Futsal, hoopt de KNVB te kunnen 
bepalen door het spelen van play-offs tot uiterlijk half juni. Kan dat niet dan gaat het ticket 
op basis van de ranglijst vorig jaar zomer naar zvv Hovocubo. Bron: AD, 10 maart 2021.  

 
Manchester City en Mönchengladbach opnieuw naar Boedapest 
 

Ook de return van het duel uit de Champions League tussen Manchester City en Borussia 
Mönchengladbach wordt volgende week dinsdag in Boedapest gespeeld. Dat heeft de 
Europese voetbalbond UEFA woensdag bevestigd.  

 
Het eerste duel tussen beide teams werd niet in Mönchengladbach gespeeld omdat er een 
reisverbod gold voor vluchten uit het Verenigd Koninkrijk. Daarop weken beide teams uit naar 
Boedapest waar Manchester City met 2-0 won. Uit vrees voor de Britse variant van het 
coronavirus zouden spelers en staf van Borussia Mönchengladbach, wanneer ze in Engeland 
de return zouden spelen, erna in quarantaine moeten. Dat hoeft niet na een uitstapje naar de 
Hongaarse hoofdstad. 
 
RB Leipzig en Liverpool speelden op 24 februari ook al in Boedapest, waar vandaag ook de 
return wordt afgewerkt. Bron: AD, 10 maart 2021.  
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Supportersverenigingen voorzichtig positief over toegangsapp 
 
De supportersverenigingen van voetbalclubs zijn voorzichtig positief over de 
coronatoegangsapp, die mogelijk binnen afzienbare tijd zijn intrede gaat doen. De toegangsapp 
zou ervoor kunnen zorgen dat voetbalfans die gevaccineerd zijn, negatief hebben getest of het 
coronavirus onlangs hebben gehad weer de stadions in mogen.  
 
‘Het zou mooi zijn als het er zo uit komt te zien. Het lijkt een mooi hulpmiddel dat je via een 
bewijs op je telefoon weer naar binnen kunt, zij het aan de hand van loting’, aldus Remco 
Strik, de voorzitter van Supportersvereniging AZ.  
 
‘Wij denken dat dit enorm veel perspectief biedt. Hoop doet leven’, aldus Fabian Nagtzaam, de 
directeur van Supportersvereniging Ajax. ‘Eerder is er gesproken over sneltesten, maar die 
bleken te kostbaar. Reken maar uit; zeventien thuiswedstrijden keer ruim vijftig euro per stuk. 
Die kosten kun je onmogelijk bij de supporters neerleggen.’  
Harrie Timmermans, de voorzitter van de Supportersvereniging PSV, plaatst echter ook 
kanttekeningen. ‘Iedereen wil na een jaar afwezigheid niets liever dan terugkeren in het 
stadion. Dit geeft namelijk een gevoel van onthechting’, aldus Timmermans. ‘Zeker in deze 
fase van de crisis hebben we er veel voor over om weer naar het stadion te kunnen. Maar dat 
verlangen moet ons niet blind maken, waardoor we een keuze maken zonder er goed bij stil 
te staan en in te stemmen met voorwaarden zonder de consequenties te weten.’ Bron: AD, 9 
maart 2021.  
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Ook geen 'testevent' voor turners in Tokio 
 
Voor de Nederlandse turners blijft alleen de Europese titelstrijd nog over om in 
wedstrijdverband uit te komen voordat de Olympische Spelen in juni beginnen. De voor 4 
mei geplande wereldbekerwedstrijd in Tokio, tevens een zogenoemd testevent voor de Spelen, 
gaat niet door. De onzekerheid over de reisbeperkingen vanwege het coronavirus hebben de 
organisatoren doen besluiten het evenement af te gelasten. Gymnastiekbond KNGU was van 
plan met enkele turners en turnsters af te reizen naar Japan. 
 
Vorige week al werd door de internationale bond FIG besloten dat ook de wedstrijd in Tokio 
niet zou gelden als kwalificatiemoment voor meerkampers. Eerder waren wedstrijden in 
Stuttgart en Birmingham al afgelast, waarmee er geen sprake meer was van een serie waarin 
allrounders nog tickets voor de Spelen konden verdienen. Dat kan nu alleen nog op het EK, 
eind april in Basel.  Bron: AD, 10 maart 2021.   
 
 

Start seizoen WK Superbike met twee weken vertraagd  
 
De start van het wereldkampioenschap Superbike is opnieuw verplaatst. Van 7 tot en met 9 
mei zouden de eerste wedstrijden worden gehouden op het circuit van Estoril, maar de 
verscherpte coronamaatregelen in Portugal verhinderen dat. Daardoor wordt het seizoen nu 
geopend van 21 tot en met 23 mei in het Spaanse Aragón.  
 
Het WK Superbike, waarin de Nederlander Michael van der Mark uitkomt, zou aanvankelijk 
op het TT Circuit van Assen beginnen. Maar nadat was gebleken dat dat vanwege de 
coronamaatregelen in Nederland zonder publiek zou moeten gebeuren, paste organisator 
Dorna de kalender aan. De wedstrijden voor de zware motoren in Assen werden verschoven 
naar eind juli. Assen is nu de vierde wedstrijd in de reeks, die voor het eerst het Circuito de 
Navarra aandoet. Het circuit in Noord-Spanje is in augustus decor voor de vijfde wedstrijd. 
Dorna hoopt later in het jaar alsnog Estoril aan te doen. Bron: AD, 10 maart 2021. 
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© ANP — Michael van der Mark. 

Miedema en Van de Donk spelen met Arsenal in het lege Tottenham 
Hotspur Stadion   
 

 
 
© UEFA via Getty Images — Vivianne Miedema en Danielle van de Donk  
 
Het duel uit de FA's Women Super League tussen de vrouwenteams van Tottenham Hotspur 
en Arsenal wordt opnieuw gespeeld in het stadion van de Noord-Londense club. De Spurs-
vrouwen werken hun thuisduels normaal af in het veel kleinere stadion The Hive, maar weken 
vorig seizoen al uit naar het eigen stadion. Toen trok de eerste Londense derby in de WSL een 
voor die competitie recordaantal van 38.262 toeschouwers.  
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Bij Arsenal voetballen de Nederlandse internationals Daniëlle van de Donk en Vivianne 
Miedema. Een sfeervol duel zoals anderhalf jaar geleden hoeven ze niet te verwachten. Het 
Tottenham Hotspur Stadium, waarin 62.000 toeschouwers passen, blijft ditmaal vanwege de 
coronamaatregelen leeg. Bron: AD, 10 maart 2021.  

 
Olympische vlam vertrekt zonder publiek 
 
De start van de estafette van de olympische vlam door Japan zal zonder publiek plaatsvinden. 
Dat schrijft de Japanse krant Yomiuri Shimbun dinsdag op basis van bronnen. Het was de 
bedoeling dat behalve een aantal genodigden er zo'n drieduizend toeschouwers bij de 
ceremonie aanwezig zouden zijn. Dat is volgens de krant vanwege de zorgen over verspreiding 
van het coronavirus teruggedraaid.  
 
De tocht met de olympische fakkel begint op 25 maart in Fukushima waar tien jaar geleden 
een tsunami leidde tot een kernramp. Het is de bedoeling dat zo'n 10.000 lopers de vlam via 
alle 47 regio's van Japan op 23 juli in Tokio laten aankomen. In Japanse media wordt 
gespeculeerd dat de eerste loper een speelsters is uit de nationale voetbalploeg. Toeschouwers 
langs de route mogen alleen applaudisseren en niet aanmoedigen. 
 
De olympische vlam werd een jaar geleden op traditionele wijze ontstoken in het 
Griekse Olympia en arriveerde op 20 maart in Japan. Enkele dagen later besloot Japan in 
samenspraak met het IOC om de Spelen van Tokio vanwege de coronacrisis uit te stellen naar 
2021. Bron: AD, 10 maart 2021.  

 

© AFP 

Chinese turners niet welkom in Japan 
 
Een gepland trainingskamp van de Chinese turnselectie in Japan kan niet doorgaan vanwege 
de coronapandemie. De stad Sabae, waar de olympische ploeg zich wilde voorbereiden op de 
Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, zegt een veilige omgeving voor de gezondheid 
van de Chinezen niet te kunnen garanderen. Volgens tv-zender NHK is in China met begrip 
gereageerd. 
 
De burgemeester van Sabae had vanwege de aanhoudende reeks coronabesmettingen vorige 
maand contact gezocht met de Chinese turnbond en de problemen beschreven. De bond zou 
daarop besloten hebben het trainingskamp af te zeggen. Volgens NHK zoeken de bestuurders 
in Sabae nog naar een manier om de Chinese turnploeg te ondersteunen. 
 
De Olympische Spelen werden vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld en worden nu 
komende zomer gehouden. Bron: AD, 8 maart 2021.   
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Gouden medaille-winnaars Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber, Ramsey Angela, Tony van 
Diepen, Femke Bol, Lieke Klaver, Marit Dopheide en Lisanne de Witte. © ANP  
 

Acht atleten die deelnamen aan EK indooratletiek zijn positief getest 
 
Acht Nederlandse atleten die deelnamen aan de EK indooratletiek in Polen, vorig weekend, 
zijn bij terugkeer in Nederland positief getest op het coronavirus. De Atletiekunie bevestigt dat 
aantal, maar maakt geen namen bekend. Geen van de atleten is echt ziek. ‘Sommigen vertonen 
lichte klachten en zijn wat grieperig, anderen hebben nergens last van’, zegt technisch 
directeur Ad Roskam tegen deze site.  Bron: AD, 15 maart 2021. 
 
 

Acht atleten uit EK-ploeg besmet: ‘iedereen zat in de bus door elkaar’ 
 
In totaal acht atleten die deelnamen aan de EK indooratletiek vorig weekeinde in het Poolse 
Torun zijn bij terugkeer in Nederland positief getest op het coronavirus. De Atletiekunie 
bevestigt dat aantal, maar maakt geen namen bekend. Geen van de atleten is echt ziek. 
‘Sommigen vertonen lichte klachten en zijn wat grieperig, anderen hebben nergens last van’, 
zegt technisch directeur Ad Roskam. 
De atleten hebben de besmetting zeer waarschijnlijk in Torun opgelopen tijdens het toernooi, 
waar volgens Roskam het naleven van coronaregels moeizaam verliep. Ook de organisatie 
leefde zijn eigen protocollen niet na. ‘De atleten zouden in een aan de equipe toegewezen bus 
van het hotel naar de hal worden vervoerd, maar iedereen zat door elkaar. Wat niet zo vreemd 

was, want het was buiten koud, dus niemand wilde lang wachten.’  
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In de finale van de 60 meter horden finishte debutante Zoë Sedney als zevende in een tijd van 
8,00 seconden. © Orange Pictures 

 

 
 
Nadine Visser @ AP 
 
De Atletiekunie heeft de positieve gevallen binnen de ploeg gemeld aan de Europese federatie, 
die eindverantwoordelijk was voor het toernooi. Ook bij andere landen zijn er atleten positief 
getest. ‘We hebben sneltesten gedaan en afgelopen week nog een PCR-test. De incubatietijd is 
nu voorbij, dus ik denk dat het bij deze acht gevallen blijft, maar we blijven waakzaam’, aldus 
Roskam. 
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De meeste atleten die actief waren op de EK indoor hebben deze week vrij. De positief geteste 
atleten hebben na terugkeer ook geen contact gehad met andere atleten op Papendal. Het 
contactonderzoek van de besmette atleten heeft voor zo ver bekend alleen negatieve 
testuitslagen opgeleverd. 

De EK indoor was de meest succesvolle ooit voor Nederland. De Oranje-equipe eindigde in 
Polen bovenaan in het medailleklassement met zeven medailles: vier goud (Femke Bol op de 
400 meter, Nadine Visser op de 60 meter horden en de twee estafetteploegen op de 4x400 
meter), één zilver en twee brons. Bron: AD, 15 maart 2021. 

 
KNVB en profclubs hopen dit seizoen nog op fans in stadions  
 
De KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie hopen dat er dit seizoen nog supporters 
naar de stadions van clubs uit het betaald 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 
200 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 maandagavond na de persconferentie van het 
kabinet over lichte versoepeling van de coronaregels. ‘Terrassen kunnen mogelijk op 31 maart 
weer open. Mensen kunnen dan in de buitenlucht en op 1,5 meter afstand van elkaar 
genieten. Dat is precies wat wij ons publiek ook te bieden hebben. Dan zijn we weer terug op 
het niveau waarop we het seizoen zijn gestart, op plateau 6 met beperkt publiek in de 
stadions.’ Bron: AD, 8 maart 2021.  
 

KNVB: leeftijdsgrens van kabinet splijt amateurverenigingen 
 
Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB is ontevreden over de kleine 
versoepelingen van de coronaregels die premier Mark Rutte vanavond tijdens een 
persconferentie aankondigde. 
 
‘De huidige leeftijdsgrens van het kabinet van samen sporten tot en met 26 jaar splijt elke 
amateurvereniging en talloze teams’, laat hij weten. ‘Dat is onnodig want voetballen gebeurt 
veilig in de buitenlucht. Met de huidige versoepelingen zijn we dus onvoldoende geholpen. We 
blijven ons ervoor inzetten dat iedereen weer snel met zijn of haar team mag voetballen.’ 
 
Premier Rutte kondigde vanavond aan dat volwassenen vanaf 16 maart weer met maximaal 
vier personen samen mogen sporten. ‘We hebben door berekeningen gezien dat we met z'n 
allen miljoenen kilo's zijn aangekomen’, zei Rutte. ‘Daarom deze kleine versoepeling’ 
 
Vanaf 3 maart mochten jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar 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 
wezen het kabinet al eerder op het belang van samen sporten. Vaste trainingsgroepen en de 
sociale structuren van verenigingen zijn voor de meeste Nederlanders cruciaal om regelmatig 
te blijven sporten en bewegen, zo stelden ze. 
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Mensen zijn gedurende de coronacrisis aanzienlijk minder gaan sporten, wat een negatieve 
invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onderzoeken onderstrepen dat. 
Bron: AD, 8 maart 2021.  
 

Wielerunie UCI: nog even niet samen knuffelen na zege 
 
De internationale wielerunie UCI roept renners op overwinningen nog even sober te vieren, in 
verband met het coronavirus. Coureurs geven volgens de UCI een verkeerd signaal af als ze 
elkaar aan de finish uitgebreid knuffelen. 
 
De UCI zegt te beseffen dat vreugdetaferelen en spontane felicitaties bij de wielersport horen. 
Maar hoewel het risico van besmettingen klein lijkt, omdat alle teams in een bubbel zitten, 
hoopt de wielerunie dat alle renners nog even hun gezond verstand blijven gebruiken. Bron: 
AD, 8 maart 2021.  
 

Proeffestivals Biddinghuizen uitgesteld vanwege weersverwachting 
 
De Back To Live-proeffestivals die dit weekend in Biddinghuizen zouden plaatsvinden, worden 
vanwege de slechte weersverwachtingen met een week uitgesteld. Dat heeft Fieldlab 
Evenementen in overleg met organisatoren MOJO en ID&T besloten.  
 
Het was de bedoeling dat er zaterdag een dancefestival zou worden gehouden op het terrein 
waar normaal gesproken Lowlands wordt georganiseerd en op zondag een popfestival. Voor 
beide festivals werden vijftienduizend kaarten verkocht.  
 

 
 
Dik drie jaar geleden: De Jeugd van Tegenwoordig treedt op tijdens de eerste dag van 
Lowlands. © ANP Kippa  
 
Beide festivals worden gehouden in het kader van een onderzoek rond grote evenementen in 
coronatijd. De animo voor kaarten was enorm: er kwamen honderdduizend aanvragen binnen. 
De organisatie verwacht echter een te lage opkomst door slechte weersverwachtingen 
waardoor het onderzoek niet representatief genoeg zal zijn.   
 
Op zaterdag 13 maart is er een dancefestival op het evenemententerrein in Biddinghuizen. De 
dj’s Joris Voorn, Reinier Zonneveld, Colin Benders en Nicky Elisabeth treden dan op. 
 
Bij het popfestival op zondag 14 maart zijn er optredens van Chef’Special, Maan, De Staat, 
Jett Rebel, Donnie, Froukje, Numidia, Vunzige Deuntjes en Michiel Peeters, Banji, Bilal Wahib 
en Rockefellababe. Voor beide festivals zijn twee podia opgetuigd. 
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‘De combinatie van zware windstoten, regenval en lage temperatuur en de zorgen van onze 
bezoekers maken dat Fieldlab Evenementen een te lage opkomst verwacht en dat het verblijf 
van bezoekers korter zal zijn’, stelt een woordvoerder van de organisatie. 
 
‘Dit betekent dat de resultaten van het onderzoek niet representatief zullen zijn en de beleving 
van de bezoekers verre van prettig.’ 
 
De nieuwe datum voor het Back To Live-dancefestival is zaterdag 20 maart, een dag later is 
het Popfestival. Beide evenementen vinden net als in eerste instantie plaats tussen 13.00 en 
19.00 uur in Biddinghuizen. De kaartjes voor de eerdere data blijven geldig. 
 
Bezoekers van het dancefestival werden donderdag getest, maar die geldt testuitslag geldt niet 
meer. Wanneer de nieuwe data niet goed uitkomen, kunnen kaartjes worden geretourneerd 
voor zondag 14 maart. Die kaarten gaan maandag 15 maart om 16.00 uur opnieuw in de 
verkoop. 
 
Alle bewegingen en contactmomenten van de bezoekers van de twee proeffestivals in 
Biddinghuizen zullen worden gevolgd. Daarnaast worden zij voor- en na het festival 
getest. Sommigen krijgen bij de ingang van het festival een extra sneltest. Wanneer iemand 
een positieve testuitslag heeft, wordt toegang geweigerd. Bron: De Stentor, 12 maart 2021. 
 

Lowlands maakt line-up bekend, festival Rock Werchter gecanceld 
 
Lowlands heeft ondanks de grote onzekerheid rondom de coronacrisis vandaag een groot 
aantal namen gepresenteerd voor de line-up van dit jaar. Daarop staan behalve veel 
Nederlandse acts ook een aantal grote internationale artiesten op. 
 
Onder anderen The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Balthazar, Georgia en Yungblud 
komen in augustus naar Biddinghuizen. Vanuit Nederland zijn artiesten als The Opposites, 
Typhoon, Eefje de Visser, S10, Altın Gün en Froukje gestrikt. 
 
De organisatie is positief gestemd over het doorgaan van Lowlands, maar houdt ook een slag 
om de arm. ‘We gaan ervan uit dat het mogelijk is om Lowlands van 20 tot en met 22 augustus 
op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden - zonder anderhalve meter afstand 
of beperking in bezoekersaantal.  We kunnen de toekomst niet voorspellen. Vanwege 
maatregelen die tijdens Lowlands eventueel nog gelden, kan blijken dat toch niet alle acts 
kunnen komen.’ 
 
Lowlands is bovendien niet alleen afhankelijk van maatregelen in Nederland, maar ook van 
die in landen waar de artiesten vandaan komen. ‘Het belangrijkste op dit moment is dat al 
deze acts volmondig hebben aangegeven erbij te zijn als de omstandigheden het toelaten. 
Uiteraard zijn we met nog meer acts in gesprek, die op dit moment nog niet zijn bevestigd.’ 
 
Kaarten van de vorig jaar afgelaste editie zijn dit jaar opnieuw geldig. Omdat een aantal tickets 
zijn teruggegeven gaan deze op een later moment in de verkoop. 
 
Terwijl Lowlands de eerste namen voor de editie van dit jaar presenteert, is in België 
tegelijkertijd besloten dat Rock Werchter opnieuw niet doorgaat. De volgende editie vindt nu 
pas in de zomer van 2022 plaats, heeft de organisatie bekendgemaakt. 
 
Over de beslissing is lang nagedacht. ‘De voorbije maanden overlegden we intens met 
overheden, experten, andere festivals in binnen- en buitenland, dit met oog op een veilige 
heropstart. De veiligheid en gezondheid van de fans, van crew en medewerkers en de artiesten 
is altijd onze hoogste prioriteit’, aldus de organisatie. 
 
‘We zijn tot de conclusie gekomen dat we het festival niet normaal kunnen voorbereiden noch 
hebben we zekerheid dat eens de datum daar is, het festival kan doorgaan in volle vorm. We 
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willen de fans en artiesten enkel de allerbeste Rock Werchter-ervaring bieden. In de huidige 
omstandigheden kunnen we dit niet realiseren.’ 
 
Rock Werchter sluit zich aan bij de organisatie van grote festivals in Duitsland, die vorige 
week bekendmaakten opnieuw een jaar over te slaan. Bron: AD, 16 maart 2021.  
 

 
 

Lowlands © ANP Kippa  

 

Ook dit jaar geen Rock Werchter: festival uitgesteld tot 2022 

 
 
Sfeerbeeld van Rock Werchter 2017, foto Stefaan Temmerman 
 
Ook dit jaar zal er geen editie van Rock Werchter plaatsvinden. Dat heeft de organisatie van het 
muziekfestival bekendgemaakt op Twitter. De volgende editie zal plaatsvinden van 30 juni tot 3 
juli 2022. Het Limburgse festival Pukkelpop, dat later in de zomer plaatsvindt, gooit de 
handdoek nog niet. 
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‘De beslissing werd niet licht genomen. De voorbije maanden overlegden we intens met 
overheden, experten, andere festivals in binnen- en buitenland, dit met oog op een veilige 
heropstart’, klinkt het in een persbericht. Met de vroege uitrol van de vaccinaties kwam er 
weliswaar hoop, aldus Rock Werchter. Maar finaal besliste het festival om ook de editie 2021 
te schrappen. 
 
‘We zijn tot de conclusie gekomen dat we het festival niet normaal kunnen voorbereiden noch 
hebben we zekerheid dat eens de datum daar is, het festival kan doorgaan in volle vorm. We 
willen de fans en artiesten enkel de allerbeste Rock Werchter ervaring bieden. In de huidige 
omstandigheden kunnen we dit niet realiseren.’ 
 
Daarbij verwijst Rock Werchter ook naar de moeilijke tijden voor de hele sector, die 
bijvoorbeeld leveranciers, artiesten en hun entourage of nog verenigingen treffen. Er is wel 
licht aan het einde van de tunnel, klinkt het, maar de donkere tijden zijn niet voorbij. Rock 
Werchter rekent op de verschillende overheden voor steun aan de livemuzieksector. Bron: De 
Morgen, 16 maart 2021.  
 
 
 

 
 

Opsteker voor Rotterdamse horeca: terrassen mogen nu al worden 
opgebouwd voor heropening 
 
De Rotterdamse horeca mag de terrassen nu al opbouwen als voorbereiding op de mogelijke 
heropening. De gemeente zal de ondernemers geen strobreed in de weg leggen en hen - zolang 
de voorraad strekt - van vlonders voorzien. De terrassen mogen, net als afgelopen zomer, twee 
keer zo groot worden en op 31 maart open als het kabinet dit toestaat.  
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De terrassen in Rotterdam mogen per direct weer worden opgebouwd in de verwachting en de 
hoop dat ze op 31 maart weer open kunnen. © Bart Hoogveld 
 
Dat meldde burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vandaag in de gemeenteraad. Hij 
opperde meteen een idee om de heropening van de terrassen, die al sinds medio oktober 
gesloten zijn, extra luister bij te zetten. ‘Ik hoop dat de horeca een grootschalig ontbijt gaan 
aanbieden. Ik ben in elk geval beschikbaar om dan een ontbijtje te nuttigen op een terras. Dat 
lijkt me leuk.’ Ook restaurants die geen terras hebben, kunnen er één creëren. Ze mogen 
daarvoor bijvoorbeeld de helft van het trottoir of een binnenhofje gebruiken.  Bron: AD, 11 
maart 2021. 

 

 

 

Jorge slaat iedere avond om 21.00 uur vanuit het zolderraam met de lepel tegen de pannen 
als protest tegen de avondklok. © Ruud Voest  
 

Drie dikke boetes én een paar uur cel, maar Jorge blijft elke avond op een 
pan trommelen tegen de avondklok 
 
Bijna twee maanden trommelt Jorge Araneda Perez iedere avond vanuit zijn dakraam om 
21.00 uur dertien minuten met een lepel op een pan. Als protest tegen de avondklok. Het 
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leverde de Chileense Utrechter drie stevige boetes en een paar uur politiecel op. Maar Jorge 
is niet van plan te stoppen.  
 
Ook vanavond om 21:00 uur ging het dakraam open en begon het getrommel van Jorge weer. 
Steeds meer omwonenden in de Mgr. van de Weteringstraat trommelen inmiddels, al dan niet 
uit balorigheid, mee. Vanavond klonk een orkest van potten en pannen. Een trompettist blies 
in de straat vanuit een raam The Last Post.  Bron: AD, 11 maart 2021.  
 
 

Radar Love van Golden Earring schalt door het land als eerbetoon voor 
zieke George Kooymans 
 
Door heel Nederland was het te horen: Radar Love. De Golden Earring-hit werd om 17.15 uur 
op diverse radiostations, kerken en in huizen gespeeld ter ere van de 73ste verjaardag van 
gitarist en medeoprichter George Kooymans. Hij lijdt aan de spierziekte ALS en kan daardoor 
niet meer optreden. De band liet weten niet zonder hem verder te gaan, wat dus het einde van 
de Golden Earring betekent.  Bron: AD, 11 maart 2021. 

  

 
@ Golden Earing  

Vraag naar huisdieren bij asiel is enorm 

De vraag naar huisdieren bij het asiel is enorm, dus gaan mensen op zoek naar 
alternatieven. De Dierenstee in Numansdorp slaakt een noodkreet omdat zij door corona 
een levendige handel van huisdieren op Marktplaats en sociale media ziet ontstaan. ‘Dit moet 
stoppen.’ Koop geen coronahond of -kat via internet. Bron: AD, 12 maart 2021.  

Uitstoot broeikasgas gedaald 

De coronacrisis kent ook zijn uitwerking op de uitstoot van broeikasgassen, melden 
het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Emissieregistratie van het RIVM op basis van 
een raming. De uitstoot is vorig jaar flink gedaald en komt nu dicht bij de doelstelling om 
een kwart minder uit te stoten ten opzichte van 1990. 

De totale uitstoot ging met 8 procent omlaag naar het equivalent van 166 megaton CO2. Dat 
is 24,5 procent minder dan in 1990. Nederland sprak die grenswaarde van een kwart af in 
verdragen, maar dreigde dat niet te gaan halen. Milieubeweging Urgenda dwong via de Hoge 
Raad af dat de overheid zich meer moest inzetten. 
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Voor elektriciteitswinning werd ruim een vijfde minder broeikasgas uitgestoten. 
Zonnepanelen en windmolens deden ook een duit in het zakje. Ook het verkeer stootte minder 
broeikasgassen uit en wel elf procent. Voornamelijk omdat mensen vanwege de lockdown veel 
thuisblijven en werken.  

De industrie blijft de sector met de meeste uitstoot en bleef vorig jaar vrijwel gelijk. Ook 
de landbouw en de gebouwde omgeving, de uitstoot door bijvoorbeeld de verwarming van 
gebouwen, vervuilden ongeveer evenveel uit als in 2019. In september komen nauwkeuriger 
cijfers. De verwachting is dat die tussen de 23 en 26 procent liggen. Bron: AD, 12 maart 2021. 

Coronabesmettingen op Curacao en Bonaire fors gestegen 

Het aantal coronabesmettingen op Curaçao en Bonaire is de afgelopen week fors gestegen. 
Gisteren waren er op Curaçao 205 actieve besmettingen, tegenover 70 een week eerder. Op 
Bonaire waren het er 164 ten opzichte van 55 de week ervoor. De stijging op de Antilliaanse 
eilanden wordt vooral gelinkt aan de Britse variant. Ondanks de aanhoudende 
stijging worden er geen aanvullende maatregelen getroffen. 

Vorige week werd op Curaçao de avondklok al verlengd en op Bonaire gingen niet-
noodzakelijke winkels dicht. Wel wordt er meer aandacht aan de communicatie richting de 
bevolking en geestelijke gezondheidszorg besteed. Op de eilanden is sinds eind vorige maand 
een vaccinatietraject ingezet. Deze week vond de tweede levering van vaccins plaats. Bron: 
AD, 12 maart 2021.   

Per 18 maart een lockdown op Bonaire 

Bonaire voert per 18 maart een lockdown in. Dat is een gevolg van het steeds verder stijgende 
aantal coronabesmettingen op het eiland. Gezaghebber Edison Rijna maakte dinsdag bekend 
dat het eiland naar risiconiveau zes gaat, wat onder meer een avondklok tussen negen uur 's 
avonds en 4 uur 's ochtends inhoudt. 

Hij benadrukte dat iedereen zich aan de regels moet houden en de politie 'met harde 
hand' zal controleren dat niemand zonder toestemming in die uren op straat is. Bonaire (met 
ruim 20.000 inwoners) kende dinsdag een stijging van 62 nieuwe coronabesmettingen, 
waardoor het aantal van 298 werd bereikt. 

Ook wordt een alcoholverbod ingevoerd. Verkoop door bars is verboden, ook het drinken van 
alcohol op straat is verboden. Restaurants mogen alleen tot acht uur 's avonds maaltijden 
bezorgen, eten kan worden afgehaald zolang mensen in de auto blijven zitten. Er geldt 
een uitzonderingspositie voor bars en restaurants van hotels, maar alleen hotelgasten mogen 
daar worden bediend. 

Essentiële winkels zoals supermarkten mogen open gaan, maar er mag maar één persoon per 
huishouden naar binnen. Alle niet-essentiële winkels moeten dicht blijven. De scholen blijven 
dicht tot 12 april. Leerlingen kunnen volgens Rijna digitaal onderwijs volgen. Ook crèches 
moeten dicht. Verder heeft de gezaghebber een dringend beroep op alle kerken, moskeeën en 
andere religieuze organisaties gedaan om dicht te blijven tot de situatie weer is verbeterd en 
religieuze diensten bijvoorbeeld digitaal te houden. Bron: De Stentor, 16 maart 2021.  
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Rustig in het centrum van Amsterdam © ANP   
 

Winkels krijgen ongelijk in kort geding en blijven voorlopig dicht 
 
De rechter geeft INretail geen gelijk in het standpunt dat de overheid onvoldoende 
belangenafwegingen heeft gemaakt bij de beslissing tot winkelsluiting over te gaan. Afgelopen 
maandag dagvaardde INretail de Nederlandse staat en vandaag maakt de rechter het vonnis 
bekend.  
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Advocaten van de winkeliersvereniging INretail betoogden maandagochtend in een kort geding 
tegen de staat om de verplichte sluiting van niet-essentiële winkels van tafel te krijgen. 
Volgens de brancheorganisatie is het vijf voor twaalf voor de 13.000 ondernemers met 56.000 
winkels en 300.000 werknemers. Click & collect en het winkelen op afspraak zet voor veel 
winkeliers geen zoden aan de dijk, volgens INretail.  
 
‘Een enorme teleurstelling voor alle winkels die al maanden van veiligheid topprioriteit hebben 
gemaakt en worstelen om te overleven,’ zegt INretail. ‘Wij blijven van mening dat de staat alle 
belangen die spelen onvoldoende heeft af- en meegewogen toen zij besloot tot winkelsluiting 
over te gaan. Met de geboden alternatieven zijn voor te veel ondernemers geen realistische 
omzetten te halen.’ Het bestuur van INretail beraadt zich op vervolgstappen.  
 
De winkels in Nederland sloten half december. De gekte van Black Friday en de vrees voor 
mensenmassa's die voor de kerstdagen inkopen zouden doen, leidde tot dat besluit. INretail 
vindt dat achterhaald, omdat de feestdagen al lang en breed voorbij zijn.  Volgens INretail 
kunnen winkels wel veilig open, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. 
 
De rechter stelt dat de overheid de belangen op een correcte manier heeft afgewogen, aldus 
INretail na het lezen van het vonnis. Volgens de rechter is de overheid de winkelsector 
tegemoet gekomen doordat deze week de mogelijkheden voor het winkelen op afspraak werden 
versoepeld. 
 
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 tijdens de behandeling van het kort geding. Nu de winkels openen zou tot een hausse 
aan besmettingen leiden.   
 
Inretail is niet de enige organisatie die naar de rechter stapte. Ook de kermisbranche, 
marktkooplui en zonnestudio's hopen de komende tijd op die manier heropening af te 
dwingen. Volgende week is er ook een kort geding van de horeca tegen de staat, over 
uitbetaling van economische steun. Bron: AD, 12 maart 2021.   
 
 

Drukte bij politiebureau Emmeloord vanwege komst Baudet: boetes 
uitgedeeld, één aanhouding 
 
De politie heeft vanochtend boetes uitgedeeld en één persoon aangehouden voor de deur van 
het politiebureau in Emmeloord. Daar waren tientallen mensen samengekomen vanwege de 
komst van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet.   
 
Baudet moest zich op het bureau melden nadat hij op 23 februari een bezoek aan Urk had 
gebracht. Tijdens dat bezoek werden de coronaregels niet nageleefd. Zo werd er massaal 
handen geschud, was er sprake van groepsvorming en de anderhalve meter afstand werd niet 
opgevolgd. Twee weken geleden werd bekend dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk 
onderzoek was gestart naar het bezoek van Baudet aan Urk. Het is nog niet duidelijk of de 
politicus ook daadwerkelijk wordt vervolgd.  
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Thierry Baudet voor de deur van het politiebureau in Emmeloord, waar hij zich eerder 
vanochtend moest melden. © Foto Freddy Schinkel 
 
Toen Baudet vanmorgen arriveerde in Emmeloord had zich een groep mensen bij het 
politiebureau verzameld. Aanwezige agenten hebben twee personen een bekeuring gegeven, 
omdat zij zich niet aan de coronaregels hielden. Een persoon werd aangehouden, omdat hij 
zich niet kon identificeren, laat de politie via Twitter weten. Bron: De Stentor, 12 maart 2021. 
 

Pintransacties gestegen sinds click & collect-systeem is ingevoerd  
 
ING-bank meldt dat, sinds winkels het click & collect-systeem hebben ingevoerd, de waarde 
van pintransacties flink is gestegen. De versoepeling van de coronaregels lijkt daarmee 
een gunstig effect op de omzet van de winkeliers te hebben. 
 
De afgelopen week, sinds het invoeren van 'winkelen op afspraak' op 3 maart, groeide de 
waarde van de pintransacties het sterkst. Na een daling van eenendertig procent, zit het 
aantal pinbetalingen inmiddels gemiddeld op zeventien procent onder 'normaal'. 
 
‘Door corona getroffen winkeliers hebben over het algemeen nog steeds te maken met grote 
verliezen, maar de minnen zijn duidelijk minder dik’, zegt onderzoeker Marten van Garderen 
van ING Economisch Bureau tegen de NOS. Bron: AD, 12 maart 2021.  

Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland is iets afgenomen 

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat in de afgelopen 24 uur 
in Duitsland is vastgesteld, is iets afgenomen ten opzichte van een dag eerder. Het Robert 
Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde vrijdagochtend 12.834 nieuwe 
gevallen. 

Donderdag meldde het RKI ruim 14.000 nieuwe besmettingen. Een dag eerder waren het er 
ruim 9000. 

Met de nieuwe gevallen erbij zijn in Duitsland sinds het begin van de 
coronapandemie 2.545.781 gevallen van Covid-19 ontdekt. In ruim 73.000 daarvan had de 
ziekte een dodelijke afloop. In het afgelopen etmaal overleden er nog eens 252 personen in 
Duitsland aan de gevolgen van corona. Bron: AD, 12 maart 2021.   
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Het Duitse Robert Koch-instituut meldt voor de tweede dag op rij ruim 12.000 nieuwe 
coronagevallen. In de afgelopen 24 uur werden er 12.674 nieuwe 
besmettingen geregistreerd. In totaal zijn nu ruim 2,5 miljoen corona-infecties vastgesteld in 
Duitsland. Het dodental steeg met 239 sterfgevallen tot 73.301. bron: AD, 13 maart 2021.  

Duitsland begint aan derde golf 

Duitslands gezondheidsminister Spahn zegt dat zijn land zich schrap moet zetten voor een 
'paar heel uitdagende weken'. Duitsland heeft te maken met een opleving van het coronavirus. 
Vandaag werden 12.834 nieuwe infecties en 252 sterfgevallen gemeld. 

De situatie blijft volgens Jens 'gespannen'. Lothar Wieler, hoofd van het Robert Koch-
instituut, zegt dat Duitsland aan het begin van een derde besmettingsgolf staat. Wel is er een 
daling in het aantal ernstig zieken en doden onder bejaarden te zien. 

Bijna iedereen boven de tachtig jaar in Duitsland is inmiddels gevaccineerd, zegt Spahn. Het 
land is er deze week in geslaagd dagelijks zo'n 200.000 prikken te geven. Naarmate het aantal 
geleverde doses toeneemt, zullen vanaf half april ook huisartsen gaan inenten. Bron: AD, 12 
maart 2021.   
 

Ruim 10.000 nieuwe coronagevallen in Duitsland 

Het coronavirus blijft de wereld in zijn greep houden. Vaccinatie komt steeds sneller op gang, 
maar ondernemers zuchten nog steeds onder de lockdownmaatregelen. Onzekerheid over de 
varianten – en de gevolgen voor de bescherming – is onderwerp van debat.   

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 10.790 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, 
meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het RIVM. Dat zijn er pakweg 
2000 minder dan een dag eerder toen het aantal op 12.674 uitkwam. 

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 10.790 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, 
meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het RIVM. Dat zijn er pakweg 
2000 minder dan een dag eerder toen het aantal op 12.674 uitkwam. 

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. Zo meldde het 
RKI vrijdag 12.834 nieuwe gevallen. De dag daarvoor, op donderdag, ging het om ruim 14.000 
besmettingen. Woensdag waren het er ruim 9000. Dat was meer dan een verdubbeling van 
het aantal van dinsdag. 

In totaal zijn nu ruim 2,5 miljoen coronagevallen vastgesteld in Duitsland. Het dodental steeg 
volgens de cijfers van het RKI met 70 sterfgevallen tot 73.371. Bron: De Telegraaf, 14 maart 
2021.   

Het Duitse Robert Koch-instituut meldt de afgelopen 24 uur 6604 nieuwe 
coronabesmettingen te hebben geregistreerd. In totaal zijn nu ruim 2,5 miljoen corona-
infecties vastgesteld in Duitsland. Het dodental stijgt met 47 sterfgevallen tot 73.418. Bron: 
AD, 15 maart 2021.  

Nieuwe coronagevallen in Duitsland stijgt sterk 
 
Het aantal nieuwe coronagevallen dat in de laatste 24 uur is vastgesteld in Duitsland stijgt 
sterk. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde 
woensdagochtend 13.435 nieuwe besmettingen, meer dan het dubbele van het aantal dat 
maandag werd gemeld. 
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Dinsdag waarschuwde het RKI al dat er in Duitsland opnieuw een exponentiële groei van het 
aantal coronabesmettingen is opgetreden. Het aantal steeg in de vorige week met zo'n 20 
procent ten opzichte van de week daarvoor. RKI-epidemioloog Dirk Brockmann spreekt 
van een derde golf. De recent ingezette versoepelingen versnellen die, aldus Brockmann. 

Met de nieuwe cijfers van woensdag is het coronavirus in Duitsland in totaal bij 2.594.764 
mensen vastgesteld. In de afgelopen 24 uur overleden in de Bondsrepubliek 
zeker 249 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Het totale officiële aantal coronadoden in 
Duitsland komt daarmee op 73.905. Bron: AD, 17 maart 2021.  
 

Duitsland verlengd controles aan de grens met Tsjechië 
 
Duitsland heeft de controles aan de grens met Tsjechië en de Oostenrijkse regio Tirol met twee 
weken verlengd. Mensen hebben sinds vorige maand een geldige reden nodig om die grenzen 
over te steken. De Duitse autoriteiten willen zo de verspreiding van nieuwe 
coronavarianten tegengaan. 
 
De grens zit dicht voor grote groepen mensen. Duitsers en personen die in Duitsland wonen 
mogen nog wel doorrijden. Ook vrachtwagenchauffeurs en forenzen met essentiële beroepen 
kunnen de grens nog oversteken. De controles in het grensgebied hebben herhaaldelijk geleid 
tot files. Bron: AD, 17 maart 2021. 

Coronamaatregelen in Auckland opgeheven 

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft aangekondigd dat alle nog 
geldende coronamaatregelen in Auckland, de grootste stad van het land, vanaf vrijdag 12.00 
uur (lokale tijd) worden opgeheven. Veel maatregelen waren sinds zondag al versoepeld, maar 
vanaf vrijdag geldt ook niet langer een maximaal aantal mensen voor bijeenkomsten. 

‘Inwoners van de stad verdienen het om van hun weekend te genieten, nadat ze opnieuw echt 
hun beste beentje voor hebben gezet', zei Ardern. Aankomend weekend staan 
meerdere evenementen gepland in Auckland, waaronder een zeilwedstrijd, een rugbymatch 
en een kunstfestival. 

De stad, met 1,6 miljoen inwoners, ging 27 februari terug in lockdown toen er een nieuwe 
besmetting met het coronavirus opdook. Destijds kon de besmetting niet gelinkt worden aan 
andere coronagevallen. 

Inwoners van Auckland moeten nog wel een mondkapje dragen als ze gebruikmaken van 
het openbaar vervoer, aangezien dit in heel Nieuw-Zeeland verplicht is. 

Nieuw-Zeeland wordt gezien als een van de landen die het longvirus zeer succesvol wist te 
bestrijden met zeer strenge maatregelen. Door de internationale grenzen vroegtijdig te sluiten, 
heeft de eilandstaat het virus in een vroeg stadium van de pandemie vrijwel uitgeroeid. 

In het land zijn in totaal zo'n tweeduizend mensen besmet geraakt met het coronavirus 
en stierven zesentwintig mensen aan Covid-19. Bron: AD, 12 maart 2021.  
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© Getty Images — De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern  

Kappers hebben het druk 

Kappers hebben het druk nadat de coronamaatregelen zijn versoepeld, merkt ING aan de 
pinomzet. Op 3 maart mochten kappers weer gaan knippen. De pinomzet in de persoonlijke 
verzorgingssector schoot daardoor omhoog van vijfenzeventig procent onder normaal, 
naar vijftig procent erboven. Bron: AD, 12 maart 2021.     

 

Groothandels hebben drie procent minder omzet gedraaid 

Groothandels hebben vorig jaar drie procent minder omzet gedraaid dan een jaar eerder. 
Vooral in het tweede kwartaal van het jaar, toen de coronacrisis hard toesloeg, daalden de 
opbrengsten van de groothandels, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

In het eerste kwart van 2020, goeddeels voor de crisis toesloeg, boekten groothandels in 
doorsnee nog twee procent meer omzet op jaarbasis. Dat was een kwartaal later een min van 
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negen procent, waarna het herstel werd ingezet. Evengoed was in de tweede jaarhelft sprake 
van gemiddeld drie procent lagere opbrengsten in vergelijking met de tweede helft van 2019. 

Vooral in de olie en steenkool zetten groothandels en bemiddelaars minder om. Door 
vraaguitval en lagere prijzen kwam de omzet in deze branche ruim tweeëndertig procent 
lager uit. Ook de groothandel in non-food en die in industriemachines boekten in 2020 
minder opbrengsten dan een jaar eerder. 

Groothandelaren in landbouwproducten realiseerden juist elf procent meer omzet in 2020. 
Dat kwam mede door een toename van de handel naar China. In de ICT en in de 
voedingsmiddelen was sprake van een bescheiden groei. 

Het aantal faillissementen onder groothandels lag volgens het statistiekbureau historisch 
laag. In 2020 werden in de groothandel en handelsbemiddeling 298 faillissementen 
uitgesproken. Dat was het laagste aantal sinds het begin van de reeks in 2009. Op jaarbasis 
was sprake van een afname met bijna een vijfde, vermoedelijk als gevolg van 
de steunmaatregelen die zijn genomen om de economie door de crisis te loodsen. Met 51 
faillissementen was er ook in het laatste kwartaal van het jaar sprake van een historisch laag 
aantal op kwartaalbasis. 

Verder meldt het CBS dat het vertrouwen van ondernemers in de groothandels iets 
is afgenomen in vergelijking met het laatste kwartaal van 2020. Dan gaat het vooral om de 
verwachtingen voor de omzet in de komende drie maanden. Bron: AD, 12 maart 2021.   

Ondernemers maken gebruik van Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid 

Ruim 77.000 ondernemers hebben aangegeven gebruik te willen maken van de vierde 
ronde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Dat aantal ligt iets 
lager dan de 81.000 aanvragen die bij de derde ronde van de loonsubsidieregeling 
binnenkwamen bij het UWV. Het loket voor NOW 4 sloot om 00.00 uur. Bron: AD, 15 maart 
2021.  

De autobranche piept en kraakt, maar er zijn uitzonderingen zoals Volvo 
Nieuwenhuijse 
 
De verkoop van nieuwe auto’s daalt spectaculair door corona. De autobranche kraakt, maar 
er zijn uitzonderingen. Volvo Nieuwenhuijse - met zeven vestigingen in de regio - sloot 2020 
af met tien procent omzetgroei. Gebruikte auto’s vlogen ineens als warme broodjes over de 
toonbank. Elektrisch was een hit. Proefritten aan huis vielen bij klanten in de smaak. En zo 
kwam het toch nog goed. Maar: ‘Dat ging niet vanzelf en in 2021 zien we donkere wolken.’ 
 
Een ding lijkt zeker: de proefrit aan huis blijft ook als de pandemie het land uit is, denken 
commercieel directeur Frank Moormann en technisch directeur Jelle Nijman van Volvo 
Nieuwenhuijse (zeven vestigingen, 140 medewerkers, hoodkantoor in Apeldoorn). Dat heeft 
corona dan tenminste opgeleverd. De verkoper rijdt de auto naar de klant. Die stapt in voor 
een proefrit. De verkoper wacht rustig af op het tuinbankje of in de serre. Moormann: ,,Duur 
en omslachtig? Dat valt mee. Je kunt dat soort afspraken goed inplannen.’ Bron: De Stentor, 
12 maart 2021. 
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Volvo Nieuwenhuijse slaagde erin om ondanks de coronacrisis omzetgroei te boeken, zeggen 
directeuren Frank Moormann en Jelle Nijman. © Kevin Hagens 
 

Italië tijdens pasen op slot 
 
Vrijwel geheel Italië zit tijdens de paasdagen - 3 tot 5 april - op slot. Niet-essentiële winkels 
blijven dicht. Hetzelfde geldt voor de horeca. Het coronavirus verspreidt zich weer gevaarlijk 
snel en vanaf maandag worden in tal van regio's de beperkingen daarom weer aangescherpt. 
Regio's mogen zelf bepalen welke restricties nodig zijn.  
 
Op dit moment wordt alleen Sardinië aangemerkt als 'witte zone' en blijft 
daarmee gespaard voor een strenge lockdown. Inmiddels heeft één op de twintig Italianen het 
virus onder de leden gehad. 2860 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis 
en 100.000 mensen zijn eraan bezweken. Bron: AD, 12 maart 2021. 

 

Op 21 januari maakten demissionair ministers Bas van ‘t Wout (Economische Zaken en 
Klimaat), Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wopke Hoekstra 
(Financiën) al bekend dat het steunpakket zou worden uitgebreid. Nu doet het drietal er nog 
een schep bovenop. © ANP  
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Kabinet breidt steunpakket uit met 730 miljoen: vaste lasten voor 100 
procent vergoed  

Ondernemers die na 1 april nog altijd fors omzetverlies lijden vanwege de coronabeperkingen 
krijgen een hogere tegemoetkoming in hun vaste lasten. De overheid gaat maximaal honderd 
procent van de vaste lasten betalen. Met de uitbreiding van de TVL is een bedrag van 
vierhonderdvijftig miljoen euro gemoeid.  

Eerder was het maximale subsidiepercentage nog vijfentachtig procent. Het kabinet hield 
lange tijd vast aan het mantra dat ondernemers niet helemaal gecompenseerd moesten 
worden, omdat zij anders geen prikkel zouden hebben om toch nog enige omzet te maken. Na 
een intensieve lobby van met name Koninklijke Horeca Nederland en onder druk van de 
Tweede Kamer gaat het kabinet nu toch overstag en komt er alsnog een 100-
procentvergoeding.  

Het kabinet erkent dat er steeds meer ondernemers zijn die door de lange duur van de crisis 
door hun reserves heen zijn. Zij hebben geld nodig om de vaste lasten te betalen en nieuwe 
voorraden in te kunnen kopen. Toch zullen zij nog wel even geduld moeten hebben voordat 
de subsidie wordt gestort: de regeling gaat pas half mei open. Het geld wordt pas gestort als 
de aanvraag is goedgekeurd door de RVO.  

Daarnaast komt het kabinet met extra steun aan huishoudens die door de coronacrisis te 
maken hebben met een aanzienlijk inkomensverlies. Zij zitten klem omdat zij noodzakelijke 
kosten voor bijvoorbeeld huur en energie niet meer kunnen betalen. Het budget voor de TONK-
regeling die in het leven is geroepen om deze groep te helpen, wordt verdubbeld naar 260 
miljoen euro.  

Het is aan gemeenten om te bepalen wie er TONK krijgt en hoeveel. Tussen gemeenten kunnen 
dus verschillen ontstaan over de hoogte van de uitkering. Onlangs werd al bekend dat vooral 
grote steden moeite hebben om de grote hoeveelheden aanvragen te verwerken. Door het 
budget te verdubbelen, hoopt het kabinet dat meer mensen geholpen zullen worden.  
 

Volgens demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken zijn gemeenten inmiddels 
‘hard aan de slag’ om hun inwoners te helpen. ‘Om hen daarbij alle ruimte te geven ruimhartig 
te zijn, hebben we het bedrag opgehoogd. Zo kunnen nu zoveel mogelijk mensen die in zwaar 
weer zitten worden geholpen.’ 

Tenslotte heeft het kabinet ook nog besloten honderdvijftig miljoen euro extra uit te trekken 
om investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de automotive, luchtvaart- en maritieme 
industrie op peil te houden. Vooral maakbedrijven in het mkb profiteren van deze impuls, die 
tegelijkertijd bijdraagt aan het behoud van werkgelegenheid.  

Daarnaast is het kabinet nog in gesprek met het grootwinkelbedrijf. Onderwerp is de 
problematiek van grote detailhandelsketens die zwaar zijn getroffen in de coronacrisis. Voor 
hen is nog geen oplossing gevonden. Bron: AD, 12 maart 2021.  
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© Reuters  Bondskanselier Sebastian Kurz wil een eerlijker verdeling van vaccins  

Transparantie over verdeling vaccins 

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz wil 'volledige transparatie' over de verdeling 
van vaccins binnen de Europese Unie. Kurz heeft felle kritiek geuit en stelt dat de vaccins 
niet, zoals afgesproken, op basis van inwonersaantal worden verdeeld. Sommige lidstaten 
krijgen meer doses dan waar ze recht op hebben, zegt de Oostenrijker over bijvoorbeeld Malta. 
Anderen krijgen te weinig, zoals Bulgarije ‘Als deze trend zich doorzet, ontstaat enorme 
ongelijkheid.’ Kurz eist een eerlijke verdeling. Oostenrijk zelf zou met 1,2 miljoen ontvangen 
doses tot de middenmoot behoren. Bron: AD, 12 maart 2021. 

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz wil samen met een aantal bondgenoten dat de 
Europese Unie alsnog aan de slag gaat voor een gelijke verdeling van de coronavaccins. Dat 
moet namelijk eventuele politieke spanningen tussen de lidstaten wegnemen. 

De bondskanselier zei dinsdag op een persconferentie in Wenen dat binnen de EU gewerkt 
moet worden aan een "correctiemechanisme" voor de in zijn ogen scheve verdeling van de 
vaccins. Wat dat precies moet inhouden, is niet duidelijk. Bron: De Stentor, 16 maart 2021. 

Meer mensen met hartstilstand en beroerte: ziekenhuizen oefenen op 
code zwart ic-bedden  
 
Het aantal mensen met een hartstilstand of beroerte dat binnenkomt op de Spoedeisende 
Hulp van HMC neemt toe. Naast een aanhoudende stroom coronapatiënten. Ziekenhuizen 
oefenen daarom in landelijke opdracht op code zwart: wie gaat in het laatste ic-bed. 
 
De vraag naar acute zorg voor mensen met een hartstilstand of een beroerte is de afgelopen 
weken sterk toegenomen. De ziekenhuizen in de Haagse regio houden elkaar daarom sinds 
deze week ook op de hoogte van het aantal vrije ic-bedden voor níet-coronapatiënten. Bron: 
AD, 12 maart 2021.   
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Op de Spoedeisende Hulp HMC komen meer mensen binnen met een hartstilstand en 
beroerte, naast de continue stroom nieuwe patiënten met corona. © Frank Jansen   
 
 

Efteling klaar voor heropening: 'ons sprookjesbos is het veiligste bos van 
Nederland’ 
 
De Efteling kan zo snel mogelijk weer veilig open, bezweert directeur Fons Jurgens. ‘Mensen 
zijn niet meer binnen te houden, en bij ons is het veiliger dan in de drukke natuurgebieden. 
Ons sprookjesbos is het veiligste bos van Nederland,’ zegt Jurgens tegen omroep NOS. 
 
Jurgens zegt dat het attractiepark voorbereid is op een snelle heropening, met ‘crowd control, 
mondkapjes in binnenruimtes en kilometers aan spatschermen’.  Ook op een scenario waarbij 
alleen gevaccineerde mensen worden binnengelaten is de Efteling naar eigen zeggen toegerust. 
Jurgens vindt zo'n zogeheten vaccinatiepaspoort echter geen noodzaak. ‘We kunnen wat ons 
betreft ook zonder, maar als het moet, dan doen we het.’ Het vaccinatiepaspoort is politiek 
omstreden; tegenstanders vinden het een soort indirecte dwang tot vaccinatie.  
 

 
Fons Jurgens meent dat De Efteling weer veilig open kan. Archieffoto © Pix4Profs/ Ramon 
Mangold  
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De coronasluiting van de Efteling heeft grote impact op het huishoudboekje van 's langs 
grootste attractiepark, zo is al langer duidelijk. In september vorig jaar zei Jurgens in deze 
krant al dat de geplande uitbreiding van het park even wordt uitgesteld.  ‘Om op dit moment 
die grote investering te doen, voelt niet goed’, zei Jurgens toen. In januari van dit jaar sprak 
hij opnieuw met deze krant en wees toen ook op de oplopende nood. ‘We kunnen het verlies 
dragen, maar we kijken nog steeds wel met angst en beven naar de komende maanden. Een 
avondklok, die Britse variant. Het maakt het allemaal zo onzeker. Maar op een gegeven 
moment móeten we echt open.’ 
 
Tijdens de huidige sluiting zit ongeveer de helft van de drieduizend medewerkers thuis. De 
andere helft zorgt in Kaatsheuvel voor het park. ‘Een paar keer per week moeten de attracties 
blijven draaien. Dat blijft een droevig gezicht’, aldus Jurgens bij de NOS. 
 
Attractieparken zijn nu al weer sinds november dicht. In de eerste lockdown waren ze ook 
gesloten. In de tussenliggende periode konden bezoekers wel komen, maar natuurlijk onder 
voorwaarden. Zo waren er maximumbezoekersaantallen. Desondanks klaagde een aantal 
bezoekers over drukte en risico’s. Bron: AD, 12 maart 2021.  
 

Recordverlies van 17 miljoen voor Efteling: ‘Ernstige fase’ voor 
attractiepark 
 
KAATSHEUVEL - Attractiepark De Efteling heeft in coronajaar 2020 een verlies van zo'n 17 
miljoen euro geleden. Dat is - ondanks steun vanuit onder meer de overheid - het grootste 
verlies ooit voor het park in Kaatsheuvel. Directeur Fons Jurgens spreekt op de site van de 
Efteling van een ‘ernstige fase’ en een ‘bizar jaar’. ‘Ik denk er met dubbele gevoelens aan terug.’ 
 
De Efteling was dicht tussen 14 maart en 19 mei en van 5 tot en met 18 november. Sinds 15 
december zijn de deuren wederom gesloten. Daardoor gingen duizenden hotelovernachtingen 
niet door. De periodes waarin het park wel open was, leverden ook minder op. Er waren 
minder gasten en vanwege de coronamaatregelen moest er flink geïnvesteerd worden. 
 
Jurgens zegt op de site van het pretpark onder meer: ‘We hebben het afgelopen jaar heel 
scherp op de uitgaven gelet. Slechts dertig procent van de geplande investeringen is 
doorgegaan en dat is dan met goede redenen. Bijvoorbeeld omdat we zo onze medewerkers 
aan het werk kunnen houden of omdat we contractuele verplichtingen hebben.’  
 
In het najaar van 2020 zei de directeur al rekening te houden met een miljoenenverlies en de 
komst van geplande attracties uit te stellen. 
 
De entreeprijzen worden in 2021 niet verhoogd.  Bron: AD, 7 januari 2021. 
 

Directeur Efteling over miljoenenverlies: ‘we zetten twee stappen terug’ 
 
De Efteling zag het aantal bezoekers vorig jaar halveren en moet nu een geschat verlies van 
zeventien miljoen euro incasseren. Dat lukt, maar niet zonder gevolgen. Directeur Fons 
Jurgens vertelt over de veranderingen voor het personeel en de zestig miljoen die niet werd 
uitgegeven. ‘Alle plannen zijn uitgesteld'.   
 
Eigenlijk stond de teller op minus vijfendertig miljoen. Maar dankzij de steun van de overheid 
en de stichting van de Efteling (zie kader verderop in dit artikel), tekende het attractiepark 
vorig jaar aan het einde van de streep voor een verlies van zeventien miljoen euro. Maar wat 
betekent dat nou voor een park als de Efteling? Een park dat al achtenzestig jaar bestaat. Dat 
de laatste jaren winst na winst boekte en steeds maar groter werd. ‘Er zullen geen gedwongen 
ontslagen vallen, maar grote nieuwe attracties zoals Symbolica en Max en Moritz zitten er 
voorlopig niet in.’ Alleen noodzakelijke investeringen werden er vorig jaar gedaan; zo'n twintig 
miljoen. Maar dat hadden er tachtig moeten zijn. En ook voor 2021 wordt er hard op de rem 
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getrapt. ‘Bij alle plannen die we hadden hebben we nu twee stappen terug moeten zetten’, 
aldus directeur Fons Jurgens in een exclusief interview met het Brabants Dagblad.  
 

 
Foto ter illustratie. © ANP  

 

 
Lege parkeerplaatsen bij de Efteling. Nog steeds. © copyright Marc Bolsius  
 
 
De nieuwe inclusieve speeltuin Nest komt er wel. De bouw van dat speelbos start woensdag 
en zou in de zomer klaar moeten zijn. Daarnaast worden er nu zo'n honderd kamers en 
badkamers in het Efteling hotel opgeknapt en zal eind dit jaar het nieuwe restaurant naast 
de Max en Moritz-achtbaan open gaan. ‘Maar daar houdt het op’, vertelt Jurgens. Meer hoeven 
bezoekers voor dit jaar niet te verwachten.  
 
‘En dat betekent dus geen grote nieuwe attractie’ legt Jurgens uit. ‘We doen alleen wat écht 
moet. Dat hotel moest eigenlijk vorig jaar al opgeknapt worden. En die speeltuin en het nieuwe 
restaurant staan ook al even op de planning.’ Noodzakelijke uitgaven volgens Jurgens om het 
park aantrekkelijk te houden. Want stilstaan is nog altijd, ook in coronatijd, geen optie. 
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‘Sommige mensen denken misschien 'Hoezo een nieuw restaurant?’. Maar ook in deze 
moeilijke fase moeten we als park naar de toekomst blijven kijken.’ 
 
Wat betekent dat voor het personeel? Wel een nieuwe speeltuin, maar geen salaris?  ‘Iedereen 
krijgt nog steeds alle contracturen uitbetaald, ook als ze thuis zitten.’ Toch werden er in 
november wel twintig mensen van de zakelijke evenementenploeg ontslagen. Door corona 
stond de zalenverhuur volledig stil. ‘Maar een ontslagronde van dat formaat gaat zich op korte 
termijn niet herhalen’, verzekert Jurgens. ‘Die evenemententak wilden we sowieso afbouwen. 
Corona versnelde het proces alleen.’ 
 
De bijna drieduizend medewerkers kunnen dus opgelucht ademhalen? ‘Nou ja, het is nog 
altijd sturen in de mist. Maar het staat nu niet in het scenario. Wel hebben we moeten 
communiceren dat voor dit jaar een dertiende maand niet vanzelfsprekend is en we vragen 
veel meer flexibiliteit van onze werknemers.’ Efteling-personeel wordt namelijk gevraagd te 
helpen in de zorg, zolang het park nog dicht is. Gaat de deur weer open? Dan zou 
horecapersoneel bijvoorbeeld ook moeten kunnen werken bij de attracties of de verblijven. 
Bijscholing van het personeel is dan ook in volle gang. ‘De toekomst blijft onzeker, maar op 
deze manier proberen we nu medewerkers binnenboord te houden.’ 

 

Fons Jurgens © Pix4Profs/ Ramon Mangold 

Klinkt allemaal best in orde. Toch ligt ook Fons Jurgens er nog wel eens wakker van. ,,We 
hebben de afgelopen jaren zeker wel winst gemaakt. Maar we hebben ook forse investeringen 
gedaan. Symbolica in 2017 kostte 35 miljoen. Max en Moritz vorig jaar was vijftien miljoen 
euro. Dat slepen we wel allemaal achter ons aan nu. Ook al hebben we nul bezoekers, we 
hebben dus nog steeds een enorme afschrijving. En drieduizend medewerkers het jaar rond, 
dat kost ook ontzettend veel. We kunnen het verlies dragen, maar we kijken nog steeds wel 
met angst en beven naar de komende maanden. Een avondklok, die Britse variant. Het maakt 
het allemaal zo onzeker. Maar op een gegeven moment móeten we echt open.” 

We kunnen het verlies dragen, maar we kijken nog steeds wel met angst en beven naar de 
komende maanden, aldus Fons Jurgens, directeur van de Efteling 

Vooral december deed zeer voor de Efteling; de drukste maand in de winterperiode. Maar het 
park, het hotel én het Loonsche Land waren dicht. Bosrijk bleef open, maar de animo was 
gering. Voor bijna een miljoen euro werd er nieuwe Winter Eftelingdecoratie opgehangen. 
Vrijwel niemand die het zag. 

‘Deze maanden zijn daarentegen laagseizoen. Sluiting doet nu iets minder zeer.’ Maar corona 
zorgde dat het aantal bezoekers over het jaar 2020 halveerde. En dat zijn verontrustende 
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cijfers. ‘Want we hebben wel echt zo’n vijf miljoen bezoekers nodig om te kunnen blijven 
bestaan. Om mee te kunnen doen in Europa en relevant te blijven.’  

Jurgens wil daarom wel echt open in april. Om daar wat kracht bij te zetten is deze week een 
gesprek gepland met Mona Keijzer. ‘Met de burgemeesters en de zes grote dagrecreaties in 
Nederland gaan we om de tafel om nog maar eens uit te leggen hoe wij ervoor staan. Want die 
zeventien miljoen kunnen we dragen, maar dan moeten we wel echt snel weer open.’ Bron: 
Eindhovens Dagblad,  21 januari 2021.  

Zongebieden niet langer risicogebied 

Duitsland schrapt de zonbestemmingen Mallorca, Ibiza, Menorca en enkele andere delen 
van Spanje en Portugal van de lijst met risicogebieden. Wie vanaf zondag terugkeert in 
Duitsland hoeft niet meer verplicht in quarantaine. Ook een coronatest is niet meer 
nodig. Mallorca is het meest geliefde vakantie-eiland voor de Duitsers en ook op Ibiza loopt 
het doorgaans ook storm wat Duitse bezoekers betreft.  

Ook het midden en noorden van Portugal vormt volgens de Duitse 
gezondheidsautoriteiten geen risico meer. De toeristische kust van Algarve, Lissabon en 
het eiland Madeira, blijven echter wel op de risicolijst staan. Wie bijvoorbeeld uit Lissabon 
naar Duitsland reist moet nog steeds tien dagen in quarantaine en vijf als de reiziger 
een negatieve coronatest kan overleggen. Bron: AD, 12 maart 2021.  

  

AstraZeneca doet niet zijn best om beloofde vaccins te leveren 

Farmaceut AstraZeneca doet volgens de Europese Commissie nog niet erg zijn best om aan 
de beloofde vaccinleveringen te voldoen. Het bedrijf is 'nog ver verwijderd' van dat doel, klinkt 
het. Blijven samenwerken is, zo zegt de commissie, de 'beste oplossing om te krijgen wat we 
willen'. Het geduld raakt echter op.  
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De medicijnmaker waarschuwde eerder dat ook in het tweede kwartaal de leveringen aan de 
EU tegen kunnen vallen. De Europese Commissie en het Brits-Zweedse bedrijf ruziën al langer 
over de leveringen. Tandenknarsend werd afgesproken in het eerste kwartaal veertig 
miljoen doses te leveren, slechts de helft van wat werd verwacht. 

AstraZeneca dreigt die veel lagere hoeveelheid echter ook niet te halen, maar zou nu blijven 
steken op dertig miljoen. ‘Ik zie wel inspanningen, maar geen uiterste inspanningen’, zegt 
Eurocommissaris Thierry Breton. De top van AstraZeneca moet zijn verantwoordelijkheid 
nemen, aldus Breton. Bron: AD, 12 maart 2021. 

 

© Reuters Eurocommissaris Thierry Breton wil dat AstraZeneca beter zijn best doet 

Farmaceut AstraZeneca levert in de eerste helft van dit jaar vier miljoen vaccins. Dat is 
ongeveer een kwart minder dan oorspronkelijk was beloofd. Dat meldt het ministerie van 
Volksgezondheid. Tussen nu en april gaat het om een nieuwe tegenvaller van 450.000 doses. 

Het vaccin ligt onder vuur, nadat onder meer Denemarken, IJsland en Noorwegen 
besloten tijdelijk te stoppen met het gebruik van dit vaccin, vanwege bijwerkingen. Patiënten 
kregen bloedstolsels. Minister Hugo de Jonge liet weten dat Nederland gewoon doorgaat met 
het vaccin van AstraZeneca. Bron: AD, 12 maart 2021.  
 

Australië vraagt Europese Unie om vaccins vrij te geven 
 
Australië gaat de Europese Unie vragen om een miljoen coronavaccins vrij te geven. Die 
moeten in Papoea-Nieuw-Guinea worden gebruikt om een ernstige uitbraak te bestrijden. ‘We 
hebben ervoor betaald en we willen dat die vaccins hier worden geleverd, zodat we ons meest 
dichtstbijzijnde buurland kunnen ondersteunen’, zei premier Scott Morrison. 
 
Waarnemers vrezen dat lokale ziekenhuizen mogelijk niet zijn opgewassen tegen het groeiende 
aantal patiënten. Die situatie wordt in Australië met groeiende bezorgdheid gevolgd. Morrison 
sprak de vrees uit dat tijdens een ongecontroleerde uitbraak een nieuwe virusvariant kan 
ontstaan. Die zou zich dan weer over de regio kunnen verspreiden. 
 
Australië komt het buurland nu te hulp en doneert achtduizend coronavaccins. Premier 
Morrison beloofde dat een miljoen vaccins beschikbaar worden gesteld zodra die arriveren uit 
Europa. Daar blokkeerde Italië deze maand een levering van 250.000 coronavaccins aan 
Australië. Bron: AD, 17 maart 2021. 

Disneyland Parijs blijft gesloten   

Disneyland Parijs gaat bij nader inzien niet op 2 april weer open. Een van de grootste 
toeristische attracties van Europa waar zeventienduizend mensen werken, zou kort voor 
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pasen de deuren heropenen, maar het bedrijf liet vrijdag weten dat dit vanwege het 
coronavirus niet kan doorgaan.  

Het attractiepark was vorig jaar van half maart tot half juli dicht vanwege de vrees voor de 
verspreiding van het virus en sloot 30 oktober weer. Het moederbedrijf, de Disney Groep, 
heeft  tweeëndertigduizend ontslagen aangekondigd als gevolg van de sluitingen van de 
parken wereldwijd. Disneyland Parijs kon nog geen nieuwe streefdatum voor de heropening 
geven. Bron: AD, 12 maart 2021.   

 

© AP — Stilte bij de ingang van Disneyland Parijs    

Burgemeester mag pand sluiten na corona-uitbraak 
 
De burgemeester kan straks bij een corona-uitbraak in bijvoorbeeld een kantoorpand bevelen 
dat de boel tijdelijk op slot gaat. Daarmee heeft de ministerraad ingestemd.  
 
Bij een uitbraak kan de GGD adviseren dat een locatie tijdelijk gesloten wordt, zodat de 
infectiehaard op die plaats uitdooft. Als de beheerder van die locatie dit advies niet opvolgt, 
mag de burgemeester ingrijpen. Om dit te regelen wordt een artikel toegevoegd aan de Wet 
publieke gezondheid.  
 
Er is sprake van een uitbraak als minstens drie personen besmet zijn geraakt die met elkaar 
in verband kunnen worden gebracht, een specifieke locatie de meest waarschijnlijke 
besmettingsbron is, en er aanwijzingen zijn dat het overdragen van het virus op andere 
mensen nog gaande is op die plaats. 



112 

 

  

Een gesloten horecazaak © ANP 
 
De GGD kan al maatregelen zoals isolatie en quarantaine bevelen. Sluiting is alleen aan de 
orde als minder ingrijpende middelen niet volstaan en de sluiting proportioneel is.  
 
‘De burgemeester betrekt bij zijn afweging naast het advies van de GGD, de aard van de 
locatie, de aard van de activiteiten op de locatie en het aantal bij de sluiting betrokken 
personen’, aldus het kabinet. Woningen, religieuze en levensbeschouwelijke gebouwen en een 
aantal andere gebouwen zijn expliciet uitgezonderd.  
 
De maximale duur waarop een locatie gesloten kan worden is tien dagen. Bron: AD, 12 
maart 2021.   
 

 Sneltesten in bioscoop onhaalbaar  
 
De brancheorganisatie voor bioscopen en filmtheaters (NVBF) trekt zich terug uit de 
voorgestelde proef met sneltesten. Volgens de filmdistributeur zijn sneltesten in de 
bioscoop praktisch en economisch onhaalbaar. Ook zouden de testen geen toegevoegde 
waarde hebben voor de bioscopen. Die zijn volgens de NVBF al volkomen veilig ingericht. De 
betaalde testen zouden ook nog eens de definitieve nekslag kunnen betekenen voor de 
bioscoopbranche, die al een jaar in zwaar weer verkeert. 
 
Vorige week werd een proef met sneltests voorgesteld door de ministeries van Cultuur en 
Volksgezondheid. De bioscopen wilden graag helpen om de samenleving weer eerder open te 
krijgen. Maar het voorstel van coronaminister Hugo de Jonge dat 'het geen onlogische 
gedachte is dat je een paar euro extra voor de bioscoop betaalt om de kosten van een test te 
dekken', is niet goed gevallen bij de achterban. 
 
De pilot zou een test moeten zijn voor het nieuwe wetsvoorstel 'tijdelijke wet testbewijzen 
Covid-19', waarin bioscopen en filmtheaters onder de festival- en evenementennoemer 
worden geschaard en alleen toegankelijk zijn met een (betaald) testbewijs. Bron: AD, 12 maart 
2021. 
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Nikeé Bruin. ‘Ik houd van spontane ideeën en op het moment dat ik nu iets wil doen met 
vriendinnen kan het vaak niet.’ Eigen foto  
 

Nikée vindt de regering niet heel helder: ‘hoe lang blijft dat dan doorgaan 
met corona?’  
 
Jongeren vertellen in Generatie C over hun leven in coronatijd. Aflevering 11: Nikeé Bruin 
(15) die in Driel en Arnhem woont: Zit in 4 vwo op het Lyceum Elst en probeert haar vrije 
tijd te vullen met sporten en gitaar spelen. 
 
Wat mis je het meest? 

‘De vrijheid om te doen waar je zin in hebt. Ik houd van spontane ideeën en op het moment 
dat ik nu iets wil doen met vriendinnen kan het vaak niet. Het is altijd een ding en het 
hoofdonderwerp van de dag als het ware. Er is geen zender op tv die het niet over corona heeft. 
Ik begrijp het wel, omdat het heel belangrijk is.’ 
 
Hoe denk jij dat de wereld eruit zal zien over een jaar? 

‘Ik ben bang dat het nog wel even gaat duren. Als het nog steeds niet voorbij is als ik klaar 
ben met mijn vwo, dus nog 2,5 jaar, dan ben ik er wel echt klaar mee. Ik denk dat we er 
allemaal wel klaar mee zijn. Maar omdat de lente er weer aankomt, zullen mensen wel wat 
positiever zijn. Het levendige komt er hopelijk wel weer in.’  
 
Weet je al wat je na je vwo wil gaan doen? 

‘Jazeker, ik heb genoeg tijd gehad om hier over na te denken. Ik houd van reizen en ben best 
avontuurlijk. Ook ben ik erg geïnteresseerd in klimaatverandering. Mijn plan is om een 
tussenjaar te nemen en het eerste half jaar te werken, zodat ik daarna op reis kan. Daarna 
wil ik Future Planet Studies in Amsterdam gaan doen. Dat is een interdisciplinaire studie over 
de toekomst van de aarde.’ 
 
Als jij inspraak had, welke regel zou je dan op dit moment invoeren?  

‘Ik weet dat er heel veel kinderen thuis zitten die thuis niet zo’n fijne situatie hebben. En als 
zij naar school kunnen, zijn ze zo blij om dat als afleiding te hebben. Ik begrijp dat ouderen 
en mensen die wat gevoeliger zijn beschermd moeten worden tegen het virus. Maar ik vind 
niet dat dat ten koste moet gaan van de gezondheid van de toekomst van de hele maatschappij, 
dus de jongeren.’ 
 
Hoe vind je dat de Nederlandse overheid het aanpakt? 

‘Het gaat een beetje tegen elkaar in. Aan de ene kant gaan de scholen open, maar tegelijkertijd 
blijft de avondklok bestaan. Ik begrijp het wel, want ze doen het ook deels voor de jongeren. 
De regering is niet heel helder over waarom ze dingen doet en bij iedere persconferentie is het; 
nog even volhouden. Maar hoelang blijft dat dan doorgaan?’ Bron: De Gelderlander, 26 
februari 2021. 
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De coronakaart van deze regio op 12 maart. © ANP / Local Focus 
 

 
 
Aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland stijgt verder ondanks 
daling in IJsselland 
 
Hoewel landelijk gezien het aantal coronabesmettingen het afgelopen etmaal flink is gestegen, 
is dat juist niet het geval in de veiligheidsregio IJsselland. Opmerkelijk is dat juist in dat 
gebied ook vandaag weer het enige échte zorgenkindje te vinden is: Zwartewaterland. 
 
Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 6068 nieuwe coronagevallen gemeld bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal meldingen in 
een etmaal sinds 14 januari en bijna 700 meer dan gisteren. Het aantal positieve tests was de 
afgelopen tijd landelijk gezien stabiel rond de 4500 per dag, maar stijgt sinds een aantal dagen 
weer.  
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Die stijging zien we ook in Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. In Flevoland steeg het 
aantal besmettingen van 89 naar 99. In Noord- en Oost-Gelderland kwamen er 32 mensen 
bij, van 220 naar 252.  
 
In IJsselland daalde het aantal positief geteste mensen juist ten opzichte van gisteren. 
Donderdag ging het nog om 197 mensen, vandaag 180. Wie de aantallen van drie 
veiligheidsregio’s bij elkaar optelt komt op 531 besmettingen. Gisteren waren dit er 506 en 
woensdag was dat aantal nog 564. 
 
De gemeente Zwartewaterland is wederom de gemeente met het hoogste aantal besmettingen 
per 100.000 inwoners in deze regio, het gaat dit keer om ruim 105 positieve tests. In absolute 
aantallen gaat het om 24 mensen. Dat zijn er wel 4 minder dan gisteren en zelfs 14 minder 
dan woensdag. 
 
Op Urk was met één besmetting het aantal wederom gering. Die gemeente ging in een paar 
maanden tijd van de ergste coronabrandhaard van het land naar het beste jongetje van de 
coronaklas. Bloedbank Sanquin onderzoekt of op Urk groepsimmuniteit bescherming biedt 
tegen het coronavirus.  
 
Amsterdam telde afgelopen etmaal 331 nieuwe gevallen van de landelijke gezien ruim 6000. 
In Rotterdam werden 238 besmettingen vastgesteld en in Utrecht kregen 117 inwoners te 
horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Den Haag werden 112 positieve tests 
geregistreerd en in Tilburg 103. 
 
Het aantal sterfgevallen daalt wel verder. In het afgelopen etmaal werd het overlijden van 27 
coronapatiënten gemeld. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 16 oktober. Als een 
coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Van de gemelde 
sterfgevallen vandaag komt er één uit het gebied IJsselland. 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is stabiel. Ziekenhuizen behandelden vrijdag 
1910 mensen vanwege Covid-19. Op de intensive cares steeg het aantal patiënten een klein 
beetje, van 572 naar 576. Bron: De Stentor, 12 maart 2021.  
 
Het coronavirus verspreidt zich weer een klein beetje sneller door Nederland. Het 
zogeheten reproductiegetal is gestegen van net onder de 1 naar net boven de 1. Het staat nu 
op 1,01. Afgelopen dinsdag was het 0,98. Het is nog wel lager dan een week geleden. Toen 
stond het getal op 1,04. 
 
Bij een reproductiegetal van 1 blijft de corona-uitbraak redelijk stabiel. Elke man of vrouw die 
het coronavirus oploopt, besmet gemiddeld één andere persoon, die ook gemiddeld één ander 
aansteekt. Hoe verder het reproductiegetal boven de 1 zit, hoe meer mensen besmet raken en 
hoe sneller het virus zich verspreidt. 
 
Op het hoogtepunt van de eerste golf, een jaar geleden, was het reproductiegetal 2,18. Bij een 
getal onder de 1 kan de uitbraak langzamerhand doven.  
 
Het aantal overlijdens als gevolg van een coronabesmetting is afgelopen etmaal gestegen met 
27. Donderdag werden 50 sterfgevallen gemeld, woensdag 31.Dat wil niet zeggen dat al deze 
mensen daadwerkelijk op die dag zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit 
soms pas na een tijdje doorgegeven. Bron: AD, 12 maart 2021.  
 
 



116 

 

 

Vaccin Janssen is goedgekeurd door EU  

Het coronavaccin van het Leidse Janssen mag in de Europese Unie verkocht 
en toegediend worden. De Europese Commissie laat het vaccin toe na positief advies van 
toezichthouder EMA, meldt voorzitter Ursula von der Leyen op Twitter. 

Het 'Nederlandse' vaccin is het vierde dat in de strijd tegen het coronavirus in de EU gebruikt 
mag worden. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) concludeerde donderdagmiddag 
dat het veilig is en goed werkt, en de commissie volgt het oordeel van de toezichthouder 
steevast. Eerder gebeurde dat al met de vaccins van de Amerikaans-Duitse 
combinatie Pfizer/BioNTech, het Amerikaanse Moderna en het Brits-Zweedse AstraZeneca. 

Het nieuwe vaccin staat internationaal te boek als middel van Johnson & Johnson, de 
Amerikaanse farmareus die het op de markt brengt. Maar het is ontwikkeld door het Leidse 
Janssen, dat deel uitmaakt van Johnson & Johnson. 

Het Nederlandse coronavaccin van Janssen blijkt goed te werken bij ouderen. 
De effectiviteit bij mensen van 65 jaar en ouder ligt rond de tachtig procent. ‘Daarom is het 
middel geschikt om te gebruiken bij ouderen’, zegt klinisch beoordelaar Ingrid Schellens van 
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) donderdag. Bij de totale groep zit de 
werkzaamheid rond de zevenenzestig procent. 
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Het vaccin voorkomt ernstige Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 
‘De ziekte verloopt milder en het aantal ziekenhuisopnames is klein’, aldus Schellens. Het 
vaccin is volgens haar een belangrijke aanvulling op de drie al bestaande vaccins, 
namelijk Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Het Janssenvaccin lijkt het meest op dat 
van AstraZeneca. Ook Janssen is gebaseerd op een onschuldig verkoudheidsvirus. Eén 
vaccinatie volstaat. 

Het middel blijkt ook te werken tegen de Zuid-Afrikaanse variant, omdat een deel van het 
onderzoek onder proefpersonen plaatsvond in dat land, waar de mutatie toen al circuleerde. 
‘Van de Britse variant weten we dat nog niet. Die mutatie gingen niet rond op de plekken waar 
is getest. Een studie in het lab toont de werking bij de Britse variant wel aan.’ Volgens 
Schellens is van het vaccin relatief makkelijk een nieuwe variant te maken. Bron: AD, 11 
maart 2021.   

Nederlands coronavaccin Janssen voorlopig goedgekeurd 
 
Het Europese medicijnagentschap EMA heeft een positief advies afgegeven voor de 
goedkeuring van het coronavaccin van Janssen uit Leiden. Daarmee is dit het vierde vaccin 
dat in de EU en dus ook in Nederland is goedgekeurd, na Pfizer-BioNTech, Moderna en 
AstraZeneca. 
 
Als de Europese Commissie het advies overneemt, mag het Janssen-vaccin binnen de EU 
gebruikt worden voor mensen boven de 18. Volgens het EMA biedt het vaccin, waarvan slechts 
een prik per persoon nodig is, twee weken na vaccinatie bijna 67 procent van de 18-plussers 
bescherming tegen ziekte na besmetting met het coronavirus. Wereldwijd deden 44.000 
mensen mee aan de studies met het vaccin van Janssen. De helft van hen kreeg een 
placebomiddel.  
 
Nu het Nederlandse coronavaccin van Janssen een positief oordeel heeft gekregen, is het een 
kwestie van tijd voor het middel wordt toegelaten door de Europese Commissie. Na dat groene 
licht beschikt Europa over vier vaccins tegen het coronavirus. Maar daar blijft het niet bij, er 
zijn meer middelen op komst. 

Drie vaccins waren al goedgekeurd. Zij zijn ook al toegediend. Het gaat om de middelen 
van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. 

Europa heeft ook vier coronavaccins besteld die nog in ontwikkeling zijn. Die worden gemaakt 
door het Duitse CureVac, het Franse Sanofi, het Amerikaanse Novavax en het Franse Valneva. 
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kijkt al mee met de onderzoeken van CureVac 
en Novavax, zodat de vaccins sneller beoordeeld kunnen worden. 

De gekochte vaccins worden verdeeld over de lidstaten van de Europese Unie. Dat gebeurt op 
basis van het aantal inwoners. Nederland krijgt 3,89 procent van de bestelde doses. Voor het 
einde van dit jaar moet Nederland ruim 73 miljoen doses hebben ontvangen, ruim genoeg om 
iedere inwoner te vaccineren. 

Het in Nederland ontwikkelde coronavaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden krijgt een 
positief oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de organisatie die toezicht 
houdt op vaccins in Europa. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat voor 
Nederland deel uitmaakt van het EMA, laat dat weten. 

Het positieve oordeel is de laatste stap voor goedkeuring. Het is nu aan de Europese 
Commissie om te besluiten of het middel op de markt mag worden gebracht. Bij de eerdere 
vaccins nam Brussel dat besluit binnen een paar uur. Bron: AD, 11 maart 2021.  Bron: AD, 
11 maart 2021.   

 



118 

 

Vaccin Janssen heeft goedkeuring van WHO 
 
Het Nederlandse coronavaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden heeft nu ook de goedkeuring 
gekregen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat betekent dat het middel in alle 
landen een noodvergunning zou mogen krijgen. Daarnaast mag het vaccin worden gebruikt 
in ontwikkelingslanden, waar de WHO een speciaal vaccinatieprogramma heeft opgezet. 
 
‘Elk nieuw, veilig en effectief middel tegen Covid-19 is een stap dichter bij het beheersen van 
de pandemie’ aldus de topman van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.  
 
De Verenigde Naties hebben vijfhonderd miljoen doses van het Janssen-vaccin besteld voor 
het zogeheten COVAX-programma. De WHO wil helpen bij de vaccinatie van mensen in 
tweeënnegentig ontwikkelingslanden die zelf geen geld hebben voor coronavaccins. 
 
Het vaccin van Janssen werd donderdag al goedgekeurd in de Europese Unie. Dat betekent 
dat het binnenkort in Nederland kan worden toegediend. Nederland heeft 11,7 miljoen doses 
van het middel besteld. Bron: AD, 12 maart 2021.  
 

Vaccin Janssen eerst toedienen aan ouderen boven zestig jaar volgens 
Gezondheidsraad  

Het coronavaccin dat door het Nederlandse bedrijf Janssen is ontwikkeld, moet als eerste 
worden toegediend aan ouderen boven de 60 jaar en aan mensen met specifieke medische 
aandoeningen, zo adviseert de Gezondheidsraad. Het gaat daarbij om mensen met 
het syndroom van Down, ernstig overgewicht en neurologische aandoeningen die tot 
ademhalingsproblemen kunnen leiden. 

‘Met deze aanpak wordt de meeste ernstige ziekte en sterfte door Covid-19 voorkomen’, schrijft 
de raad aan demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Die maakte eerder 
bekend de eerste levering in april te verwachten. 

De Europese Commissie keurde het vaccin van Janssen, een dochterbedrijf van het 
Amerikaanse Johnson & Johnson, vorige week goed. Het is werkzaam bij volwassenen uit alle 
leeftijdsgroepen, zo heeft klinisch onderzoek uitgewezen. Uit de grootschalige studies bleek 
dat het met één prik 66 procent tegen ziekte beschermt en 85 procent tegen ernstiger vormen 
van Covid-19. ‘Ook is het voldoende veilig: er zijn alleen bijwerkingen gebleken die binnen 
twee dagen zijn verdwenen’, aldus de Gezondheidsraad. Die adviseert het vaccin in te zetten 
in de huidige vaccinatiestrategie. Bron: AD, 17 maart 2021. 

Grote corona uitbraak hotelschool in Maastricht 

Bij de Hotelschool in Maastricht is een grote uitbraak van corona. Van de 180 
eerstejaarsstudenten die in februari aan de opleiding begonnen, zijn er 103 positief getest op 
het virus. Het gaat daarbij om de extra besmettelijke Britse variant, zegt hoofd infecties 
Christian Hoebe van de GGD Zuid-Limburg na berichtgeving van de Limburger.  

Volgens Hoebe begon het allemaal met een feestje tijdens de introductieweek. Op 14 februari 
kreeg de GGD de eerste meldingen over corona. Sindsdien heeft de GGD 166 eerstejaars 
getest, van wie er 103 corona bleken te hebben. Dat is 62 procent van de geteste studenten. 
Eind februari stopte de school tijdelijk met het praktijkonderwijs en werden de lessen 
online gegeven.  

Hoebe: ‘Bij jongeren liggen de prioriteiten op het gebied van de coronamaatregelen niet hoog.' 
Bron: AD, 12 maart 2021. 
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Wachten op toestemming om sneltest te verkopen 

Supermarkten en drogisterijen wachten op toestemming van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om sneltests te verkopen. Met de zogenoemde 
antigeentests kunnen mensen thuis zelf testen of zij het coronavirus hebben. In Duitsland 
liggen deze sneltests al in de supermarkt. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert momenteel de veiligheid en het 
gebruik van de coronazelftesten, weet het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL). ‘Minister 
Hugo de Jonge verwacht dat de goedkeuring snel komt, zodat de supermarkten en 
drogisterijen de zelftests kunnen gaan verkopen,’ vertelt een woordvoerster. 

Albert Heijn laat weten de ontwikkelingen te volgen. ‘Als de overheid toestemming geeft voor 
verkoop in supermarkten, dan kijken we graag hoe we onze klanten daarmee kunnen helpen’, 
verklaart de woordvoerster. Ook Etos, net als Albert Heijn onderdeel van Ahold Delhaize, ziet 
het wel zitten om de tests te gaan verkopen. 

Kruidvat en Trekpleister zijn ook geïnteresseerd in het verkopen van de zelftesten. Volgens 
een zegsvrouw van de twee ketens, die beide onderdeel zijn van A.S. Watson, is het nog te 
vroeg om te kunnen zeggen wanneer ze in de schappen liggen. Ook moeten de ketens nog 
onderzoeken of deze tests voor een betaalbare prijs te verkopen zijn. Bron: AD, 12 maart 2021.  

 

Beruchte rapper (28) dreigt met coronaklachten 'gewoon boodschappen 
te doen': 'ik wilde even uitdagen’ 
 
Onbekommerd boodschappen doen terwijl je mogelijk besmet bent met het coronavirus. De 
28-jarige Bouke van de Vrugt heeft zich de woede op de hals gehaald door op een provocerende 
manier te beweren dat hij ondanks enkele coronasymptomen gewoon naar de supermarkt 
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gaat. Van de Vrugt wilde niemand kwetsen en heeft het bericht inmiddels verwijderd. ‘Ik wilde 
alleen maar de mensen van die vaccinatiesekte uitdagen. Dat is gelukt.’  
 
Bouke van de Vrugt, in de Nederlandse rapscene bekend als Convex Kafka, is een bekend 
tegenstander van de coronamaatregelen en openlijk aanhanger van Viruswaarheid. Samen 
met voorman Willem Engel nam hij het nummer ‘Kom in Opstand’ op, een keiharde aanklacht 
tegen het coronabeleid van de overheid, die hij dictatoriaal vindt. De clip, alleen op YouTube al 
bijna 125.000 keer bekeken, zorgde om diverse redenen voor boze reacties vanuit Enschede, 
waar het werd opgenomen. 
 

 
Bouke van de Vrugt © Arjan Gotink 
 
 
De voor smaad veroordeelde rapper zoekt met zijn uitgesproken teksten op sociale media vaker 
de grens op. Dat doet hij bewust, zegt hij. Ook deze week, toen hij het volgende tweette: ‘Ben 
verkouden. Heb keelpijn en hoofdpijn. Heb dus klachten die passen bij een mogelijke 
coronabesmetting. Maar ik ga me niet testen, dus is het gewoon een klein griepje. Ook ga ik 
zo gewoon lekker boodschappen doen. Lekker gezonde dingen halen zodat ik snel weer fit ben!’ 
 
De massaal bekritiseerde tweet was duidelijk provocerend bedoeld, bevestigt Van de Vrugt 
aan de telefoon. ‘Ik word zó moe van die mensen die de hele wereld willen vertellen dat ze zich 
sowieso laten vaccineren. Met van die hashtags en priksmiley’s in hun Twitternaam. Even aan 
iedereen laten zien dat jij deugt en een ander niet. Ik word daar zo moe van. Die mensen wilde 
ik gewoon eventjes uitdagen, meer niet.’ 
 
Van de Vrugt merkte dat zijn tweet een eigen leven begon te leiden en door andere kanalen 
opgepikt werd. ‘Ik ben door sommigen zelfs bedreigd. Het ligt kennelijk nogal gevoelig. Kijk, ik 
geloof best dat er mensen echt bang zijn voor corona. Die mensen wilde ik absoluut niet 
kwetsen, daarom heb ik de tweet maar weggehaald. Ik sta wel nog steeds achter het 
gedachtegoed dat de maatregelen veel te disproportioneel zijn en dat er nog veel onzekerheid 
bestaat omtrent de vaccinaties. Die mening blijf ik dan ook zeker verkondigen.’ 
 
Dat een groot deel van de Nederlanders achter de coronamaatregelen staat, zoals diverse 
onderzoeken en peilingen aantonen, gelooft Van de Vrugt niet. ‘Ik denk dat veel mensen 
meedoen omdat ze bang zijn om een boete te krijgen. Niet omdat het virus nou zo gevaarlijk 
is.” Een dag na zijn boodschappentweet lokte de rapper opnieuw boze reacties uit met een 
tweet over de neergestoken agent in Groningen.  
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‘Dit soort dingen gaan veel vaker gebeuren als je mensen hun vrijheden blijft afpakken’, 
tweette hij. Sommigen zagen dat als een verheelijking van geweld. ‘Het is geen bedreiging, ook 
geen verheerlijking van geweld. Slechts een voorspelling. Als dit beleid zo doorgaat, denk ik 
namelijk dat er vaker dit soort dingen gaan gebeuren’, nuanceerde hij zijn tweet. 
 
Van de Vrugt kwam eerder in het nieuws met een tweet over Geert Wilders, die volgens hem 
‘meer dan 500 stenen op zijn smoel verdient’, en het beginnen van een Facebookpagina 
waarop Van de Vrugt pedofielen wil ontmaskeren. Ook werd zijn Twitter-account in het 
verleden opgeschort. In 2019 werd hij veroordeeld wegens smaad en laster, nadat hij vrouwen 
publiekelijk waarschuwde voor een vlogger uit Nijmegen. 
 
Nederland heeft na de persconferentie van maandag iets meer vertrouwen gekregen in het 
coronabeleid van het kabinet. Dat blijkt volgens Hart van Nederland uit representatief 
onderzoek van het eigen panel onder zo’n drieëntwintighonderd mensen. 
 
Na de laatste persconferentie geeft vijfenveertig procent van de deelnemers aan vertrouwen te 
hebben in het huidige coronabeleid van de regering. Bij de vorige peiling, na de persconferentie 
van 23 februari, was dat nog eenenveertig procent. 
 
Toch vindt een kleine meerderheid (51 procent) nog altijd dat het kabinet de coronacrisis niet 
goed aanpakt. Die groep is in de afgelopen twee weken wel iets kleiner geworden: op 23 
februari was nog vijfenvijftig procent niet te spreken over de maatregelen. Bron: AD, 12 maart 
2021.  
 

 
Vier auto's raakten met elkaar in een kop-staartbotsing in Apeldoorn. Niemand raakte 
gewond, maar alle vier de auto's hebben flinke schade. © Pim Velthuizen  
 
 

Haastige spoed voor avondklok leidt tot kop-staartbotsing in Apeldoorn 
 
Een flinke kettingbotsing aan de Burgemeester Jhr. Quarles van Uffordlaan in Apeldoorn. Vier 
auto’s raakten hier met elkaar in botsing. 
 
Brandweer en ambulance waren in eerste instantie aanwezig maar hulp was uiteindelijk niet 
nodig. Wel hebben alle vier de auto's flinke schade. De weg is voor verkeer enige tijd afgezet.  
 
Bij het stoplicht ontstond een filevorming. Rond de tijdstip van het ongeluk reden veel auto's 
met haastige snelheid door Apeldoorn heen. Volgens de politie lijkt het er dan ook op dat het 
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ongeluk is gebeurd omdat de bestuurders snel naar huis wilden rijden om voor de avondklok 
binnen te zijn. Bron: De Stentor, 12 maart 2021.  
 

De Verenigde Staten hebben honderd miljoen vaccins  toegediend 
 
In de strijd tegen het coronavirus hebben de Verenigde Staten een mijlpaal bereikt. Inmiddels 
zijn honderd miljoen vaccins toegediend. 
 
Uit de jongste cijfers van de autoriteiten blijkt dat gezondheidsmedewerkers 101.128.005 
prikken hebben gezet. Voor president Joe Biden is de aanpak van de coronacrisis hoofdzaak. 
 
De VS zijn een van de zwaarst getroffen landen ter wereld, met veruit de meeste geregistreerde 
besmettingen en coronadoden. Wat het aantal doden per miljoen inwoners betreft, staat het 
er in een paar andere landen nog slechter voor, zoals België, Groot-Brittannië en Tsjechië. 
Bron: AD, 12 maart 2021.   
 

Europese Unie kan geen coronavaccins verwachten van AstraZeneca 

Washington heeft de Europese Unie geïnformeerd dat ze voorlopig geen coronavaccins van 
farmaceut AstraZeneca moet verwachten die zijn geproduceerd in de VS. Dat melden bronnen 
binnen de EU donderdag aan persbureau Reuters. ‘De VS hebben gezegd dat er op dit 
moment geen enkel scenario is waarin ze vaccins van AstraZeneca naar de EU zullen 
versturen', aldus een vertegenwoordiger die betrokken is bij de gesprekken tussen de lidstaten 
en de VS. 

Afgelopen weekend werd bekend dat de EU wil kunnen beschikken over in de VS 
geproduceerde vaccins van AstraZeneca. Ze zou de Amerikaanse regering willen vragen om 
de export van miljoenen doses goed te keuren, schreef de Britse zakenkrant Financial 
Times op basis van bronnen binnen de unie. 

Met de Amerikaanse vaccins wil de Europese Commissie zorgen dat de door AstraZeneca 
beloofde hoeveelheden vaccins geleverd kunnen worden. De Brits-Zweedse farmaceut kon 
door productieproblemen herhaaldelijk niet aan zijn eigen beloftes voldoen. Reuters meldt 
vrijdag op basis van een document dat het persbureau heeft ingezien, dat 
de leveringsverwachtingen voor het eerste kwartaal van 2021 opnieuw naar beneden zijn 
bijgesteld. AstraZeneca verwacht dit kwartaal maximaal dertig miljoen vaccins aan de EU te 
leveren, een kwart minder dan vorige maand was beloofd. 

De VS gaven eerder al aan dat alle in dat land geproduceerde vaccins in eerste instantie 
moeten worden gebruikt voor vaccinatie van Amerikanen, maar doordat inenting met een 
bestelling van 300 miljoen doses van het vaccin nog niet was goedgekeurd door Amerikaanse 
toezichthouders, leek het Europese verzoek toch even kans te maken. Volgens de VS kan het 
vaccin echter niet aan andere landen verkocht worden, zolang het in eigen land nog niet is 
goedgekeurd. Het vaccin nu alsnog exporteren zou onder meer voor problemen met de 
aansprakelijkheid kunnen zorgen. Bron: AD, 12 maart 2021. 
 

Uitbraak onder personeel kazerne Leusden 
 
De militaire kazerne in Leusden is vrijdag per direct gesloten vanwege een corona-uitbraak 
onder defensiepersoneel. De honderdvijftig monteurs en werklui die hier sleutelen aan 
voertuigen van de krijgsmacht zijn naar huis gestuurd. 
 
Defensie sloot de kazerne omdat ze wil voorkomen dat het aantal besmettingen verder 
stijgt omdat de werkplaats van vitaal belang is. ‘Wij zijn hier verantwoordelijk voor het 
onderhoud van alle landsystemen van de krijgsmacht, zoals wapens en voertuigen. Het is van 
groot belang voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht dat we hier kunnen blijven sleutelen 
aan voertuigen, want die worden ingezet bij missies en trainingen.’ Bron: AD, 12 maart 2021. 
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Tankwerkplaats Leusden © AD  
 

Kazerne in Leusden gesloten vanwege corona-uitbraak: ‘cruciaal dat wij 
blijven functioneren’ 
 
De kazerne aan de Kolonel van Royenweg in Leusden is vrijdag per direct gesloten vanwege 
een corona-uitbraak onder defensiepersoneel. De honderdvijftig monteurs en werklui die hier 
sleutelen aan voertuigen van de krijgsmacht zijn naar huis gestuurd.  
 
De afgelopen dagen steeg het aantal besmettingen substantieel, zegt een 
Defensiewoordvoerder, die niet precies wil zeggen om hoeveel gevallen het gaat. ‘Het ging om 
één geval en daar zijn er wat bijgekomen. Maar het aantal is eigenlijk niet zo belangrijk. Er is 
besloten tot sluiting tot en met maandag omdat we een verdere stijging van besmettingen 
willen voorkomen zodat de kazerne operationeel blijft.’ 
 
De voormalige tankwerkplaats in Leusden is van vitaal belang voor het functioneren van de 
krijgsmacht, zegt de woordvoerder. ‘Wij zijn hier verantwoordelijk voor het onderhoud van alle 
landsystemen van de krijgsmacht, zoals wapens en voertuigen. Het is van groot belang voor 
de inzetbaarheid van de krijgsmacht dat we hier kunnen blijven sleutelen aan voertuigen, 
want die worden ingezet bij missies en trainingen.’ 
 
Normaal gesproken werken er tweehonderdvijftig mensen op de locatie in Leusden, maar 
honderd daarvan werken hoofdzakelijk op kantoor en werken nu sowieso bijna altijd thuis. 
Voor de honderdvijftig monteurs geldt nu dat als ze binnen vijf dagen geen verschijnselen van 
corona hebben en geen melding krijgen via de CoronaMelder-app, dat ze dinsdag weer fysiek 
naar het werk mogen komen.  
 
De monteurs kunnen niet anders dan op locatie werken, zegt de woordvoerder. ‘We houden 
ons daarbij aan de coronamaatregelen. Het bedrijfsrestaurant is inderdaad nog open is en er 
wordt gegeten in de eetzaal, maar dat doen we in shifts en we houden afstand. Hoe het hier 
tot een corona-uitbraak is gekomen, weten we niet precies. Het kan ook zijn dat mensen het 
privé hebben opgelopen.’ Bron: AD, 12 maart 2021. 
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De Grillende Keukenmeiden reizen dankzij de coronacrisis het hele land door. Een maand 
geleden stonden ze in Baarn. © Sophie Weesie  
 

Gemeente gaf geen toestemming voor foodtruck, dus brengt Sophie de 
gerechten bij mensen thuis 
 
Het festivalleven ligt al een jaar op zijn gat en dus parkeert de Amersfoortse Sophie Weesie 
haar foodtruck wekelijks in een andere stad in Nederland. De Grillende Keukenmeiden koken 
dan op bestelling voor een buurt. 
 
Het zou vrijdag een thuiswedstrijd worden voor Weesie. Haar foodtruck zou voor het eerst in 
een Amersfoortse wijk te vinden zijn. Een inwoner van het Soesterkwartier had de Grillende 
Keukenmeiden ingehuurd om voor de buurt eten te serveren. Geheel coronaproof. Bron: AD, 
12 maart 2021.  
 

Letland gaat thuiswerken verplichten 
 
Letland gaat thuiswerken vanaf volgende week grotendeels verplicht stellen om de 
verspreiding van het coronavirus in te dammen. De maatregel gaat gelden voor ambtenaren, 
staatsbedrijven en ook voor grote delen van de private sector, maakte de regering in Riga 
bekend.  
 
De thuiswerkplicht gaat vanaf dinsdag in. Uitzonderingen zijn er voor productiefabrieken en 
beroepen waarvoor het noodzakelijk is om op locatie te werken, zoals de bouw. De maatregel 
is vooral bedoeld om te voorkomen dat werknemers besmet raken op kantoor of 
onderweg daarnaartoe, lichtte de Letse overheid toe. 

Het Baltische land heeft het aantal corona-infecties sinds oktober vorig jaar gestaag 
zien stijgen. De overheid stelde daarom in december nog strenge beperkingen in. Sinds het 
begin van de pandemie heeft Letland bijna 93.000 coronabesmettingen geregistreerd. Het 
Letse dodental als gevolg van Covid-19 bedraagt bijna 1750. Bron: AD, 13 maart 2021.  
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Weer een binnenlandse besmetting in Australië 
 
In Australië is voor het eerst in ruim twee weken tijd weer een binnenlandse besmetting met 
het coronavirus opgedoken. Het gaat om een dokter die onlangs in Brisbane twee met corona 
besmette patiënten behandelde, zei premier Annastacia Palaszczuk van de deelstaat 
Queensland. De laatste binnenlandse infectie stamde van 24 februari. 
 
De patiënten waren onlangs in het buitenland geweest en bleken later besmet met de Britse 
variant van het virus, zei Palaszczuk. Omdat de dokter in kwestie in de tussentijd meerdere 
patiënten behandelde, zijn de autoriteiten met spoed een contactonderzoek gestart. Ook zijn 
alle ziekenhuizen in Brisbane uit voorzorg gesloten voor bezoekers. 
 
Australië telt in vergelijking met andere Westerse landen relatief weinig coronabesmettingen 
en -sterfgevallen. De regering sloot vrij snel na het begin van de pandemie de grenzen, plaatste 
het land in lockdown en stelde ook strenge regels op voor sociale afstand. Sinds het begin van 
de uitbraak heeft Australië iets meer dan 29.000 infecties geregistreerd en zijn er 909 
coronadoden gevallen. Bron: AD, 13 maart 2021. 
 
 

Weer iemand besmet met corona in Australië 
 
In de Australische deelstaat New South Wales is na 55 dagen toch weer iemand besmet met 
corona. Een 47-jarige beveiliger van een quarantaine-hotel in Sydney testte positief. De man 
had 2 maart al een eerste vaccinatie gehad. Volgens Australische artsen kan het echter tot 14 
dagen duren voordat het immuunsysteem afdoende reageert op de inenting. Waarschijnlijk 
heeft de man de besmetting opgelopen van een van de hotelgasten. 
 
New South Wales eist dat iedereen die in de staat arriveert vanuit het buitenland 
minimaal twee weken in quarantaine gaat in speciale quarantaine-hotels. De kosten van het 
verblijf, 1950 euro, moeten de hotelgasten zelf betalen. Gezinnen krijgen korting. Bron: De 
Stentor, 14 maart 2021. 
 



126 

 

Theaters al een jaar geen publiek 

Tientallen theaters verspreid over ons land memoreren zaterdag dat ze al een jaar lang geen 
of heel weinig publiek hebben kunnen ontvangen wegens het coronavirus. De Nederlandse 
schouwburgen staan niet alleen in de actie: volgens de Vereniging van Schouwburg- en 
Concertgebouwdirecties (VSCD) staan er in meer dan dertig landen theaters stil bij het 
treurige jubileum. 

De deelnemende zalen brengen allemaal via een livestream een uitvoering van het stuk Wit 
Konijn Rood Konijn van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour. Het gezamenlijke 
evenement moet een 'internationale viering' zijn van 'inspiratie en verbeeldingskracht' en moet 
ook het bewijs leveren dat 'creativiteit altijd tegenslag kan weerstaan'. 

De acteurs die meedoen, onder wie in ons land Pierre Bokma, Huub van der Lubbe, Nhung 
Dam en Theo Maassen, zijn niet echt voorbereid. De tekst van het stuk zit namelijk in 
een verzegelde envelop, vertelt de VSCD. ‘De acteur opent ter plekke, op het podium, deze 
envelop. Met de stapel beschreven vellen in de hand begint hij of zij, geheel onvoorbereid, aan 
een eerste lezing die meteen de definitieve uitvoering is.' 

‘Dat geeft de kracht aan van de prilheid, het eenmalige en niet-herhaalbare van het theater. 
Samen met het publiek ontdekken ze tijdens het lezen en spelen de inhoud van de 
internationale theaterhit Wit Konijn Rood Konijn.'  

 

 

© Brunopress — Theo Maassen is een van de acteurs die deelnemen aan de wereldwijde 
uitvoering van het theaterstuk Wit Konijn Rood Konijn.  

 

Dit stuk is in meer dan vijfentwintig talen vertaald en al duizenden keren opgevoerd, maar 
telkens door andere acteurs. ‘Want wie het één keer gespeeld heeft, kent het stuk, en mag het 
niet nog een keer spelen’, legt de vereniging uit. 

Het initiatief voor de wereldwijde voorstelling werd genomen door het Aurora Nova Theater in 
Berlijn. Elk theater zal in zijn eigen tijdzone om 20.00 uur beginnen. Bron: AD, 13 maart 
2021. 

 



127 

 

 

 
Wat gebeurt er met je vouchers als een reisorganisatie omvalt? 
 

De reisbranche verkeert in zwaar weer. Vliegmaatschappijen en reisorganisaties staan op 
omvallen. Wat betekent dit voor Nederlanders die een voucher hebben ontvangen voor hun 
vlucht of vakantie? Krijgen zij het geld terug of kunnen ze de vouchers door de wc spoelen? 
‘Het is een zooitje.’ 
 
In de reisbranche zijn sinds de coronacrisis voor miljarden euro's aan vouchers uitgegeven. 
Zo'n voucher dient als tegoedbon, zodat je je geannuleerde reis later kan inhalen. 

Bij Air France, KLM en Transavia is inmiddels voor een bedrag aan 300 miljoen euro aan 
vouchers uitgegeven. Ruwweg wordt geschat dat alle luchtvaartschappijen in totaal op drie 
tot vier miljard euro aan vouchers open hebben staan. Bij reisorganisaties staat de teller op 
zo'n 600 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). 

‘Er zijn ontzettend veel vouchers uitgegeven door reisbureaus. Het is een zooitje’, zegt Hendrik 
Noorderhaven, directeur van EUclaim, tegen EditieNL. ‘Als een reis geannuleerd wordt hoor 
je binnen twee weken je geld terug te krijgen. Maar de reisbureaus hebben eenzijdig besloten 
vouchers uit te gaan geven. Dit wordt gedoogd door het kabinet.’ 
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Zo'n voucher kun je inzetten voor een nieuwe reis, of gebruiken om op een later moment je 
geld terug te krijgen. ‘Maar dat geld moet er dan wel zijn. Sommige reisbureaus zeggen nu: 
het geld is op, we hebben het niet. Daar kunnen grote problemen ontstaan.’ Toch zijn de 
meeste reisbureaus aangesloten bij een garantiefonds en krijg je bij een pakketreis vaak je 
geld wel terug. Heb je een los ticket gekocht bij de luchtvaartmaatschappij dan zijn er meer 
risico's ‘Als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat, kun je fluiten naar je geld.’ 

‘Hoewel de sector er nu slecht voor staat, verwachten de meeste mensen wel dat het oude 
groeitempo hervat gaat worden’, zegt luchtvaarteconoom Hans Heerkens van de Universiteit 
Twente tegen EditieNL. 

Toch denkt hij dat niet alle vliegmaatschappijen het einde van de crisis zullen halen. ‘Er zullen 
wat marginale luchtvaartmaatschappijen omvallen. Maar dat zijn maatschappijen die er voor 
de coronacrisis ook al slecht voor stonden.’ Bron: RTL nieuws, 2 november 2020. 

Zon, zee en vouchers: dit zijn je rechten als je nu een vakantie boekt 
 

Zon, zee, strand, we kunnen weer boeken voor de zomer. Reisorganisaties zien komend 
seizoen zonnig in en stunten met 'We Willen Weer Weg Vroegboekweken' en 'Snelle boekers 
voordelen. Maar wat als het coronavirus weer roet in het eten gooit? ‘Ga niet zelf annuleren.’ 
Tal van reisorganisaties bieden weer vakanties aan voor komende zomer. Hoewel reizen eind 
maart dringend wordt afgeraden, is er goede hoop binnen de reisbranche dat reizen daarna 
weer kan. Zeker nu deze week wordt gestart met vaccineren. 

De reissector hoopt snel weer op te krabbelen na een dramatisch winterseizoen. Met kortingen 
en speciale coronavoorwaarden willen ze reizigers over de streep te trekken.  

TUI is optimistisch maar wacht nog wel even met de zomervakantiecampagne. ‘We zien een 
flink stijgende lijn op de site van bezoekers die zoeken naar vakanties, maar dat leidt nog niet 
tot veel boekingen’, laat woordvoerder Petra Kok weten. 

Wie nu boekt, heeft eerste keuze en krijgt een vroegboekkorting. Maar zekerheid of je reis ook 
doorgaat, heeft niemand. En wat als een landencode wijzigt en je reis wordt geannuleerd, weer 
een voucher? 

Veel reisorganisaties, zoals Corendon, Sunweb en D-reizen, geven klanten deze optie. Wie hier 
geen gebruik van wil maken, krijgt uiteindelijk zijn geld terug.  

Maar, zo waarschuwt Corendon bijvoorbeeld in de voorwaarden: ‘Omdat het nog geruime tijd 
zal duren voordat we in staat zijn de terugbetaling daadwerkelijk te doen, adviseren wij u 
vooralsnog de reisvoucher wel te accepteren.’ 

En geruime tijd, dat kan zomaar een jaar duren. 

De SGR, Stichting Garantiefonds Reisgelden, laat weten dat de afspraak is dat uiterlijk één 
jaar na uitgifte van de voucher met SGR-garantie deze (of het restant ervan) wordt 
terugbetaald aan de consument. 

Corendon voegt later toe dat als een klant voor de zomer boekt, met vertrekdatum vanaf 1 
april 2021, en de reis toch geannuleerd wordt door de touroperator, de klant zijn geld binnen 
twee weken terug krijgt. 

Bij TUI krijgen reizigers wel direct hun geld terug. De reisorganisatie bood eerst vouchers aan, 
maar zegt nu: ‘Dat geld moet een keer terug, mensen hebben er recht op.’ 
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Om reisorganisaties niet in financiële problemen te brengen, kan de overheid ze bijstaan met 
een speciale lening om de vouchers te dekken. De afspraken voor zo'n voucherfonds worden 
nog verder uitgewerkt.  

Maar wat als je geboekt hebt, en toch spijt krijgt of de situatie ergens onveilig vindt? Zelf een 
reis annuleren kan ook. Maar dat kost je wel geld. 

Soms zelfs het hele aankoopbedrag. Dat verschilt een beetje per aanbieder. Is je reis nog ver 
weg dan ben je soms alleen de aanbetaling kwijt, in andere gevallen de volledige prijs voor 
bijvoorbeeld je vliegticket. 

Gaat een reisorganisatie failliet dan krijg je alleen geld terug als de organisatie een ANVR-
reisbureau is of onder de SGR valt. Gaat het hotel waar je zou verblijven failliet, dan kan er 
volgens TUI snel een andere accommodatie geregeld worden. 

‘Ik zie dat niet snel gebeuren, iedereen wil zo snel mogelijk op vakantie. Niet alleen 
Nederlanders, maar alle Europeanen’, aldus Kok van TUI.  

Bij veel reisorganisaties zijn ze er in ieder geval klaar voor. ‘Hoezen van de stilstaande 
vliegtuigen af, en gaan’, grapt de woordvoerder. ‘We zijn er klaar voor.’ Bron: RTL nieuws, 5 
januari 2021. 

Veel klachten over tickets en vouchers bij coronavakantiemeldpunt 
 
Het coronavakantiemeldpunt van de Consumentenbond heeft sinds de opening half december 
ruim 2600 meldingen binnengekregen.  

De meeste (1116) gaan over vluchten en pakketreizen (616). Bij de klachten over losse 
vliegtickets handelt het vooral over de trage terugbetaling bij annulering van de vlucht door 
de luchtvaartmaatschappij. Ook zijn er veel klachten over het niet kunnen inwisselen van 
vouchers voor geld. 

Vooral vakantiegangers die boekten via ticketwebsites zijn volgens de bond de dupe. Klanten 
geven aan dat ze hun geld of voucher niet of veel te laat ontvangen. Ook de bereikbaarheid 
van de ticketwebsites wordt een groot probleem genoemd. 

‘De klachten laten duidelijk zien dat consumenten die rechtstreeks boeken bij een 
luchtvaartmaatschappij vaker en sneller hun geld of voucher ontvangen’, zegt 
Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. ‘We vermoeden dat airlines eerder hun eigen 
klanten terugbetalen dan dat ze bemiddelaars compenseren. We gaan hierover in gesprek met 
de sector en de betrokken toezichthouders.’  

Er zijn overigens ook complimenten, bijvoorbeeld voor vakantieparken die geld terugbetalen 
in plaats van een voucher te verstrekken, voor de goede bereikbaarheid van de reisaanbieder 
en de mogelijkheid om kosteloos om te boeken. Bron: RTL nieuws, 8 januari 2021. 

Vervaldatum vouchers in zicht, maar wachten is op goedkeuring uit 
Brussel  
 
D-day voor de reisbranche nadert. Vanaf 16 maart kunnen de eerste Nederlandse 
vakantiegangers hun reisvoucher omwisselen voor geld. Met name kleine reisorganisaties 
maken zich grote zorgen dat reizigers daar massaal gebruik van maken, want de kas is vrijwel 
leeg. Een noodfonds moet uitkomst bieden. 
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De wereldkaart kleurde afgelopen jaar oranje en rood als gevolg van de coronapandemie. 
Honderdduizenden Nederlanders zagen hun vakantie daardoor in het water vallen. Veel 
reisorganisaties gaven hun klanten een voucher, als alternatief voor directe terugbetaling. 

Deze tegoedbon geeft reizigers recht op een nieuwe vakantie of volledige geldteruggave na een 
jaar. En dat jaar is volgende week verstreken, al volgt de bulk volgt in april en mei. Er staat 
totaal voor zo'n zeshonderd miljoen euro aan vouchers uit, zeggen Stichting Garantiefonds 
Reisgelden (SGR) en reisbrancheorganisatie ANWR. 

Uit onderzoek van de rechtsbijstandverzekeraar Arag blijkt dat ongeveer de helft van de 
Nederlanders hun geld opeist zodra de voucher verlopen is. Eén op de drie overweegt zelfs een 
rechtszaak mocht de reisonderneming niet over de brug komen. Hierdoor zouden met name 
kleine reisorganisaties in geldnood komen. 

Om die groep tegemoet te komen, heeft het kabinet een voucherfonds opgericht. In die pot zit 
400 miljoen euro, die de branche kan gebruiken als overbruggingskrediet in de vorm van een 
lening. Die lening, met een maximum van tachtig procent van de voucherwaarde, moet binnen 
zes jaar terugbetaald worden, met rente. 

Het wachten is alleen op een fiat uit Brussel. Omdat het om overheidsgeld gaat en dus 
ongeoorloofde staatssteun op de loer ligt, moet de Europese Commissie zijn goedkeuring 
geven. De kans dat die goedkeuring er komt is groot, want eerder kreeg Denemarken 
goedkeuring voor een vergelijkbare regeling. 

De ANVR hoopt dat voucherhouders er de komende maanden voor kiezen om hun voucher in 
te wisselen voor een nieuwe reis, en niet hun geld terugvragen. Verleiding is daarbij het 
toverwoord, zegt een woordvoerder. Zo kunnen reisaanbieders hun annuleringsvoorwaarden 
verruimen of een korting aanbieden. ‘Maar dat is aan de reisonderneming zelf.’ 

De reisbrancheorganisatie benadrukt dat de mensen die hun voucher inzetten opnieuw onder 
SGR-garantie vallen en dus altijd recht hebben op hun geld mocht de reis opnieuw worden 
geannuleerd. ‘Je zit dus aan alle kanten safe.’ Bron: RTL nieuws, 11 maart 2021. 

Corendon is niet in staat coronavouchers uit te betalen 

Reisorganisatie Corendon is zonder voucherfonds niet in staat coronavouchers tijdig uit te 
betalen, meldt de NOS. Corendon heeft dat de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt 
gemeld. De toezichthouder zegt dat het uitbetalen verplicht is. 

Reisorganisaties geannuleerde vakantiereizen omzetten in een tegoedbon, waarmee de 
klant recht krijgt op een nieuwe reis of geldteruggave. Reisorganisaties zijn verplicht om 
uiterlijk binnen een jaar min een dag geld uit te keren. 

Om kwakkelende reisorganisaties met de teruggave te helpen, beloofde het kabinet in 
december een fonds van 400 miljoen euro. Organisaties die onvoldoende geld in kas hebben 
om de vouchers uit te betalen, kunnen hier aanspraak op maken 

Maandag is voor de eerste tegoedbonnen de uiterste terugbetaaldatum aangebroken en er 
dus om uitbetaling kan worden gevraagd. Het fonds is er nog niet. Dat ligt op dit moment nog 
ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Bron: AD, 13 maart 2021. 
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Consumenten met een voucher moeten na een jaar geld terugkrijgen  
 
Consumenten die een voucher hebben gehad voor een pakketreis moeten na een jaar hun 
geld terugkrijgen en reisorganisaties moeten zich daarvoor inzetten, heeft de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) herhaald. De marktwaakhond zegt op te treden als bedrijven 
daarvoor niet genoeg doen en benadrukt dat consumenten niet de dupe mogen worden. 

De ACM had begin dit jaar al duidelijk gemaakt dat het scherp zou toezien op het terugbetalen 
van de vorig jaar uitgegeven reisvouchers. Afgelopen weekeinde gaf Corendon aan niet in staat 
te zijn om tijdig met terugbetalingen te beginnen als het door de overheid 
aangekondigde garantiefonds niet beschikbaar is. 

Dat zogeheten voucherfonds werd door het kabinet in december beloofd. In dat fonds, waarop 
bedrijven die zelf niet genoeg geld in kas hebben een beroep zouden kunnen doen, moet 400 
miljoen euro komen te zitten. Het wachten is nog op goedkeuring van de Europese Commissie. 
Bron: De Stentor, 15 maart 2021.  
 

Voor voucher van 1 jaar geld terugvragen bij Stichting Garantiefonds 
Reisgelden via Consumentenbond  
 
Reislustigen van wie de coronavoucher bijna een jaar oud is, maar nog geen geld hebben 
teruggekregen, kunnen zich melden bij de Consumentenbond. De geldigheid van de eerste 
uitgereikte vouchers loopt bij af en de bond wil weten of de reisorganisaties zich aan 
de afspraak hebben gehouden. Daarom is een meldpunt geopend. 
 
De vouchers zijn  gedekt door de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Voorwaarde voor de 
bond en toezichthouder Autoriteit Consument & Markt om akkoord te gaan, was dat 
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reizigers na een jaar alsnog hun geld zouden krijgen. ‘Wij krijgen al signalen dat 
reisorganisaties niet willen uitkeren. Dat vinden wij niet acceptabel.’  
 
Reisorganisaties zouden wachten op het Voucherfonds dat de overheid en SGR opzetten. De 
bond vindt dat hier niet op gewacht mag worden. ,,Afspraak is afspraak', klinkt het. Reizigers 
wordt geadviseerd onder vermelding van vervaldatum en reisorganisatie te mailen naar 
verlopenSGRvoucher@consumentenbond.nl. bron: De Stentor, 16 maart 2021.  
 

 
 

Geldigheid van coronavouchers met twee maanden verlengd 

De geldigheid van de coronavouchers die consumenten hebben gekregen omdat hun vakantie 
werd geannuleerd, is met twee maanden verlengd tot veertien maanden. Dat bevestigt 
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) na berichtgeving door NU.nl.  

De eerste verstrekte vouchers zouden op 17 maart verlopen waarna uitbetaling zou volgen 
van niet gebruikte vouchers en daardoor zouden reisorganisaties in de problemen komen. 

Er staat voor ruim zeshonderd miljoen euro aan coronavouchers open waarvan het merendeel 
voor de zomer zou komen te vervallen. Het is op 16 maart precies een jaar geleden dat de 
overheid reisrestricties afkondigde en mensen daardoor vouchers kregen voor hun 
geannuleerde vakanties. Deze tegoedbonnen moesten na een jaar worden terugbetaald door 
de reisorganisatie of ingezet worden voor een nieuwe vakantie. 

Normaal gesproken moet een organisatie bij annulering een reiziger binnen veertien dagen 
terugbetalen, maar omdat dat het faillissement van veel organisaties zou betekenen, werd 
door onder meer de Consumentenbond geadviseerd om een voucher te accepteren. Deze 
waren gedekt door het garantiefonds van SGR. 
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De Consumentenbond en toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) steunden de 
vouchers, op voorwaarde dat reizigers na uiterlijk een jaar alsnog hun geld zouden 
terugkrijgen. Eerder op de dag opende de Consumentenbond een meldpunt waar reizigers met 
coronavouchers van bijna een jaar oud zich kunnen melden als zij nog geen geld hebben 
teruggekregen. Bron: De Stentor, 16 maart 2021.    

Reisorganisaties kunnen nog geen aanspraak maken op voucherfonds 

De rechter in Rotterdam heeft vandaag bepaald dat reisorganisaties nog geen 
aanspraak kunnen maken op het voucherfonds. D-Reizen spande een kort geding aan, omdat 
het bedrijf wilde dat de uitbetalingen al zouden beginnen. De reisbureauketen zegt failliet te 
gaan als ze de uitgegeven vouchers moeten terugbetalen zonder steun. 

De rechter weest de eis echter af, omdat dat pas kan als het voucherfonds door 
de Europese Commissie is goedgekeurd en anders de Europese regels voor staatssteun 
worden overtreden. D-reizen organiseert zelf geen reizen, maar fungeert als bemiddelaar en 
zou er daarom ook nauwelijks aanspraak op kunnen maken.  
 

De organisatie vindt dat er onterecht onderscheid wordt gemaakt tussen touroperators en 
reisbureaus. De rechter stelt echter dat D-Reizen had kunnen weten dat het geen 
vouchers had uit moeten geven en dat zowel SGR als branchevereniging ANVR daarvoor 
meerdere keren hebben gewaarschuwd. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.   

D-reizen daagt Staat voor de rechter 
 
D-reizen heeft de Staat en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) voor de rechter 
gedaagd, omdat het veel ruimer gebruik wil maken van een aankomend fonds om klanten geld 
te geven voor de vouchers die ze kregen toen ze door corona hun geboekte reizen niet konden 
maken. Een communicatiemedewerker van de reisorganisatie bevestigt berichten in De 
Telegraaf en het FD daarover.  
 
D-reizen vreest nu al er volstrekt onvoldoende aanspraak op te kunnen maken en dan in grote 
problemen te zullen komen. D-reizen organiseert niet zelf reizen, maar fungeert als 
bemiddelaar en zou er daarom nauwelijks voor in aanmerking komen. Het bedrijf zou alleen 
een beroep kunnen doen op de bedragen die voor commissie worden berekend, hoewel het 
toch zelf vouchers uitgaf. De voorwaarden om toegang te krijgen tot het nieuwe fonds worden 
ook als onduidelijk ervaren. 
 
Reisorganisaties moeten de vouchers binnen een jaar in geld omzetten voor de klanten die dat 
willen, maar verkeren door de coronacrisis in zeer zwaar weer. Daarom hebben ze het fonds 
hard nodig. 
 
De rechtszaak zaak dient dinsdag in Rotterdam. Bron: De Stentor, 14 maart 2021.   
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D-Reizen had volgens rechter geen vouchers mogen geven voor 
aanbetalingen 

De rechter heeft deze week uitgesproken dat reisbureauketen D-Reizen geen vouchers had uit 
mogen geven voor aanbetalingen van reizen die wegens de coronacrisis werden geannuleerd. 
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D-Reizen claimt failliet te kunnen gaan als deze bedragen moeten worden uitbetaald zonder 
steun van het zogenoemde voucherfonds van de overheid.  

Touroperator TUI wil nu geld terug van D-reizen en stapt daarvoor eveneens naar de rechter. 
TUI zet D-Reizen ook druk door de overeenkomst op te schorten, waardoor D-Reizen geen 
reizen van de touroperator meer kan verkopen. TUI geeft aan dat er 
al langer 'problemen zijn met de teruggave van reissommen'. 

TUI is daar naar eigen zeggen vorig jaar al over in gesprek gegaan met D-Reizen en de 
touroperator claimt ook onlangs weer aangedrongen te hebben op een structurele oplossing, 
maar daar is D-reizen volgens het bedrijf niet op ingegaan. Bron: De Stentor, 26 maart 2021. 

 
In de gemeente Lansingerland werden alle inwoners opgeroepen zich te laten testen na de 
ontdekking van de Britse variant op een basisschool. Kinderartsen pleiten voor een minder 
diepe neustest voor kinderen. © ANP   
 
 

Kinderartsen pleiten voor minder diepe neustest voor kinderen: ‘korter 
stokje minder belastend’ 
 
Kinderartsen pleiten voor een minder diepe coronaneustest voor kinderen. In het buitenland 
is genoeg bewijs dat een korter stokje ook prima werkt. ‘Die testen zijn een stuk minder 
belastend.’ 
 
Het is helemaal niet nodig om kinderen te belasten met het stokje dat zo diep de neus in gaat. 
Een minder lang alternatief, waarbij het lijkt alsof er met een wattenstaafje in de neus wordt 
gepeuterd, werkt goed genoeg, stellen de kinderartsen. In Oostenrijk testen alle 
basisschoolleerlingen er wekelijks mee. Ook in de Verenigde Staten is een diepe neustest niet 
verplicht.   
 
Toch wordt de ondiepe methode in de meeste GGD-teststraten nog niet gebruikt. GGD’s 
mogen zelf bepalen welke gevalideerde tests ze gebruiken. In Breda zijn ondiepe sneltesten al 
wél de standaard, verklaart GGD West-Brabant. De GGD Amsterdam doet onderzoek naar de 
gevoeligheid van de ondiepe neustest en hoopt er binnenkort mee te kunnen werken. 
 
Sinds de heropening van de basisscholen moet een klas in quarantaine bij één positieve 
leerling of leerkracht. Het advies is dat alle kinderen zich op dag vijf laten testen. Als die 
negatief is, mogen ze terug naar school. Laten ouders hun kinderen niet testen, moeten ze 
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tien dagen thuis blijven. Het aantal kinderen dat zich laat testen neemt de afgelopen weken 
snel toe. In de eerste schoolweek van 8 februari werden 8153 vier tot twaalfjarigen getest, 
afgelopen week waren dat er 53.425. Desondanks is er ook een groep ouders die hun kroost 
daar niet mee wil belasten. Daar hebben ze uiteenlopende redenen voor. Een veelgehoorde is 
dat ze ‘echt niet zo’n diepe staaf in de neus van hun kind laten duwen’. 
 
Saskia de Koning (35) had het er laatst al over met haar dochter Kyra (4). Wat zou ze doen als 
ze verkouden is of in quarantaine moet vanwege een positief geteste klasgenoot? Zou ze zich 
dan laten testen? Nee, luidde het antwoord. Bron: De Stentor, 13 maart 2021.  
 
 

 
 

Frank Poorthuis © Hilde Harshagen 
 

Dagboek van een gezin in coronatijd: ‘uit elke dag valt iets goeds te 
halen’ 
 
Toen een jaar geleden de coronapandemie uitbrak, wist Frank Poorthuis, journalist bij deze 
site, één ding zeker: met zijn ‘oude longen’ behoorde hij tot de risicogroep. Het dagboek over 
zijn gezinsleven in quarantaine dat hij bijhield voor deze site, is nu gebundeld. ‘Ik ben al 
veertig jaar journalist, maar deze interactie met het publiek is bijzonder.’ 
 
Nee, de laatste van zijn ‘coronakronieken’ is zeker nog niet verschenen. Noch ontbreekt het 
hem aan inspiratie, na een jaar lang, zes dagen per week tikken over zijn gezin in coronatijd. 
‘Volgens voorzichtige voorspellingen moet het ergens na de zomer gebeurd zijn met de crisis’, 
schrijft hij in zijn bundel. ‘Maar wat zijn voorspellingen nog waard? Hebben we juist het 
afgelopen jaar niet geleerd dat ons leven onvoorspelbaarder dan ooit is geworden? Ik probeer 
dan ook niet meer ver vooruit te kijken. Morgen is in deze gekke wereld al een heel eind.’ Bron: 
AD, 6 maart 2021. 

 

 

 

 

 

Frank Poorthuis. © Marco de Swart 
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Leve een jaar lang elke dag dezelfde wandeling 
 
Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. 
Verslag van dag 360.  
 
Al een jaar lang wandel ik een vaste route langs de kaden van het water in mijn wijk. Ik weet 
uit mijn hoofd niet eens precies hoe dat water heet. Is ook niet belangrijk. Het komt ergens 
vanuit Midden-Europa en stroomt naar zee. Zoals bijna alle waters in Nederland. Dat is het 
mooie ervan.  
 
Zoals ook alle bootjes, bruggen en schepen die ik op mijn dagelijkse wandeling passeer, bekijk 
en soms bewonder in principe niet veel van elkaar verschillen. Evenals de mensen 
trouwens. Ik wil niemand tekort doen; maar hoe individueel en uniek we allemaal ook zijn, 
als je tweehonderd meter boven de aarde hangt zie je allemaal kleine wezens die maar gewoon 
wat van het leven proberen te maken. 
 
Genoeg gerelativeerd. Wat me soms oprecht verbaast, is dat ik na een jaar nog steeds geen 
weerzin tegen die lockdownroute heb. Terwijl het echt elke, elke dag dezelfde paar kilometers 
zijn. Zonder muziek, zonder podcast; ooit eens geprobeerd, maar ik voelde me afgesloten van 
de wereld, werd er een beetje wiebelig van.  
 
Ik heb het ook niet nodig, hoef niet afgeleid te worden. Ik zie elke dag nieuwe dingen op mijn 
route. Soms ook niet, maar dat is dan weer geruststellend. Maar vooral is het heerlijk om mijn 
gedachten te laten waaien. Ook dat overigens is geen bewust proces. Ik plan niet om tijdens 
de wandeling de dag door te nemen, er is geen denk-opdracht. Juist niet. Ik doe maar wat. 
 
Wat me dan wel weer teleurstelt, en ik weet niet of u dat ook hebt: ik ben in mijn gedachten 
vaak briljanter dan in het echt. Er komen al wandelend soms zulke fraaie zinsneden, zinnen 
en constateringen in me op. Niet altijd hoor. Soms kijk ik volledig gedachteloos toe hoe twintig 
meeuwen vechten om een stukje brood. 
Maar andere momenten knettert en bliksemschicht het in mijn hoofd. Natuurlijk probeer ik 
vaak thuis al die sublieme gedachten en zinnen snel neer te pennen. Maar het wordt nooit zo 
magistraal als het langs het water in mijn hoofd klonk. Enfin, dat is waar ik en ook u het mee 
moeten doen, al een jaar lang. Bron: De Stentor, 12 maart 2021. 
 
Verslag van de dag 359 
 
Bureaus voor relatiebemiddeling doen volgens mij dit jaar goede zaken. Ze adverteren ook veel 
op de radio. Dat dit het moment is om een langdurige relatie aan te gaan. Ik hoor daarover 
privé wel eens andere geluiden, maar ze zullen het wel weten, die relatiemensen. 
 
In ieder geval, een van die bureaus adverteert op de nieuwszender waarmee ik wakker word. 
Ze zeggen dat ze voor de beter opgeleide mens zijn. Dat roept bij mij ook weer allerlei 
vraagtekens op. Maar goed, vanochtend in bed dus, hoorde ik met een half oor in de reclame 
weer een spotje van hen langskomen. En ineens beweerde die radiostem: ‘75 procent slaapt 
binnen een jaar.’ 
 
Het duurde even voor ik begreep dat hij niet slaapt maar ‘slaagt’ zei. Maar dat u weet wat me 
bezighoudt rond dat tijdstip, die uren dat je geacht wordt lekker in je bed te liggen, rustend, 
dromend. Wel grappig trouwens wat er allemaal in je hoofd kan omgaan in die luttele seconden 
van verwarring. Een jaar, schrok ik, gaat het nog een jaar duren voordat ik weer fatsoenlijk 
slaap? Een vol jaar? Ik zag me al vier, vijf keer bij de huisarts steeds nieuwe en steeds sterkere 
slaappillen vragen. En dat die man dan ook zei: binnen het jaar gaat het lukken, hoor. Tenzij 
u tot die vijfentwintig procent behoort waarbij het niet lukt. Maar dan krijgt u uw geld terug. 
 
Oh slaap! Ik slaap zo graag en ik krijg er zo weinig van. Best gek, als je d’r over nadenkt. Want 
het is een van de betere dingen van het leven en absoluut gratis. Maar manman, wat is het 
soms moeilijk om te pakken. 
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Ik ben niet alleen, merk ik wanneer ik er wel eens over schrijf. Elke keer als het langskomt, 
krijg ik bemoedigende mails, tips, of identieke weeklachten. Dus dacht ik: laten we het dan 
ook maar eens officieel in de groep gooien. Bent u ook zo'n slechte slaper? Is het erger nu, 
door coronastress? En wat gebeurt er: slaapt u slecht in, of wordt u extreem vroeg wakker; of 
ligt u midden in de nacht een paar uur wakker? En vooral ook natuurlijk: wat doet u ertegen? 
Verzet u zich, legt u zich erbij neer, hebt u trucs, mislukte en goeie strategieën ? Ik wil het 
allemaal weten. Bron: AD, 11 maart 2021.  
 
 

 

De vaccinatiestraten in de IJsselhallen in Zwolle. © Frans Paalman 
 

Harde knallen bij vaccineren in Zwolle: houten dakspanten scheuren 
door hoge verwarming IJsselhallen 
 
De verwarming van de vaccinatiestraten in de IJsselhallen in Zwolle heeft gezorgd voor 
scheuren in houten spanten onder het dak. Daardoor heeft vorige week tot twee keer toe een 
harde knal geklonken, waarop het inenten door de GGD werd stilgelegd. Gevaarlijk is het geen 
moment geweest. Bij eerdere publieksevenementen is het nooit misgegaan, omdat de 
verwarming dan een stuk lager staat. 
 
Medewerkers en mensen die hun vaccinatie kwamen halen schrokken zich een hoedje op 1 
maart, toen vanonder het dak van de Meerhal een luide knal klonk. De hal werd direct 
ontruimd en een constructeur constateerde scheuren in een houten dakspant. In afwachting 
van verder onderzoek werd die balk direct gestut. Bron: De Stentor, 13 maart 2021. 
 

Lockdownpuppy's op cursus: lange wachtlijsten, maar wel hard nodig 
 
Zit, af, blijf, braaf. Door de coronacrisis is er een run op puppy's en dat zorgt ook voor drukte 
bij hondenscholen. De vraag naar puppycursussen is enorm, maar vanwege de 
coronarichtlijnen kunnen minder mensen tegelijk les krijgen. ‘Ik heb al zo'n 100 keer nee 
moeten verkopen in de afgelopen maanden.’    
 
Dat zegt Angela den Boer van hondenschool  WoolfExperience in Utrecht. Ze werkt als 
operatie-assistent en runt daarnaast een hondenschool. ‘Sinds afgelopen zomer loopt het echt 
storm, onze aanvragen zijn meer dan verdubbeld. In 2019 hadden we in totaal 88 klanten, in 
2020 waren dat er 187.’ 
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Vanwege de tweede lockdown die inging op 19 november, werd het nog lastiger om nieuwe 
cursisten aan te nemen. ‘We werken nu in nog kleinere groepjes, en moeten eerder stoppen 
vanwege de avondklok. Dus kunnen we nu maar zes cursisten per avond lesgeven, in plaats 
van zestien.’  

 

Desiree Lievens 

Dat leidt tot wachtlijsten: ‘Die lopen nu op tot acht weken voor een puppycursus. Eigenlijk 
moet je dus zodra je puppy geboren is, je meteen aanmelden voor een cursus.’ 

Zo'n puppycursus is belangrijk, zeker in deze tijd, zegt Den Boer. ‘We zien veel mensen die in 
de lockdown hun eerste hond hebben aangeschaft. Die lopen tegen opvoedproblemen aan, 
waar je tijdens een puppycursus aan kunt werken en bij geholpen wordt.’ 

Ook heeft de lockdown gevolgen voor het gedrag van de puppy. ‘Omdat we nu zo veel thuis 
zijn, zie je dat veel puppy's er niet aan gewend raken om alleen te zijn. Dat kan later leiden 
tot verlatingsangst, als we allemaal wel weer naar kantoor gaan.’ 

Het feit dat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven en slechts mondjesmaat bezoek mogen 
ontvangen, kan ook gevolgen hebben voor de socialisatie van de pup. ‘Hoe gaan ze straks om 
met meer drukte, meer visite thuis, kindjes die over de vloer komen? Als ze daar niet aan 
gewend raken, kan dat voor problemen zorgen.’  

Daarom heeft ze een belangrijk advies voor mensen met een jonge hond: ‘Neem je pup mee 
naar zoveel mogelijk plekken. Ga naar de stad, ook nu het rustig is. Laat je hond niet alleen 
opgroeien binnen je eigen woonwijk, maar zorg dat ie in het eerste half jaar zoveel mogelijk 
verschillende plekken en situaties leert kennen.’ 

Dat is precies wat Desiree Lievens van Hondenacademie Waalwijk ook aan haar cursisten 
adviseert. ‘Ondanks dat we in een lockdown zitten, moet je er wel op uit met je pup. Kijk naar 
wat wel kan’, zegt ze.  

‘Neem je hond mee naar de winkelstraat, een busstation, een dierenwinkel, een schoolplein of 
als je op visite gaat. Zo went je pup aan dat soort plekken. Dat is juist in die eerste maanden 
heel belangrijk. Als honden te prikkelarm worden opgevoed, en dus te weinig meemaken, 
kunnen ze angstig worden op latere leeftijd.’ 
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Bij de Hondenacademie in Waalwijk is de een wachttijd voor een cursus gemiddeld een maand. 
‘Maar nu is het nog drukker dan normaal, we hebben echt al veel mensen moeten 
teleurstellen. Er is een enorme toeloop van lockdownpuppy's.’ 

Ondanks de maatregelen gaan de cursussen toch in aangepaste vorm door. ‘We werken in 
kleine groepjes van twee, en doen een aantal lessen van de cursus online. Ook hebben we 
zoommeetings met meerdere cursisten bij elkaar om eventuele problemen te bespreken, en 
filmen we voortaan de lessen, zodat cursisten die terug kunnen kijken.’ 

Dat laatste bleek een groot succes. ‘Mensen zijn op het moment zelf vaak zo druk met hun 
hond, dat ze niet alles wat tijdens de les wordt gezegd, meekrijgen. Dus dan is de mogelijkheid 
om de les terug te kijken ideaal.’ 

Toch kan dat alles niet tippen aan normale lessen, zegt Lievens. ‘Wij leren niet alleen opvoed-
oefeningen aan, maar ook hoe je om moet gaan met de nachten alleen leren zijn, zindelijkheid 
en bijten. We bespreken handige manieren voor die eigenaar om hun pup te helpen in 
praktijksituaties, en die komen nou eenmaal makkelijker aan bod als je fysiek les kunt geven.’ 

Bij Hondenschool Loebas in Amsterdam hebben ze geen wachtlijst, maar is het wel 
'afschuwelijk druk', zegt eigenaresse Suzanne Voskuil. ‘We hebben echt honderden 
aanvragen, wel vier keer zoveel als vorig jaar.’ 

De lessen gaan zoveel mogelijk door. ‘We houden ons aan de maatregelen voor buitensporten. 
Dus we trainen nu in groepjes van twee, vanaf volgende week in groepjes van vier. Verder 
houden we de groepen en de honden goed gescheiden. Om te voorkomen dat er interactie en 
contact ontstaat, mogen de honden elkaar ook niet groeten.’ 

Opvallend is dat ze ook een minder leuk effect signaleert van het feit dat veel Nederlanders 
een puppy in huis hebben gehaald in de eerste lockdown. 

‘We krijgen ook veel meer aanvragen voor honden die al een paar maanden oud zijn. Dan gaat 
het in veel gevallen om honden die zijn aangeschaft in de eerste lockdown, maar die al 
herplaatst zijn omdat de baasjes er toch niet voor konden of wilden zorgen. De nieuwe baasjes 
willen dan graag een soort pubercursus doen met hun hond, maar daar heb ik wel een 
wachtlijst voor. Want niet elke hond past zomaar in een groepje.’ 

Ook waarschuwt ze om niet te snel met je pup op cursus te gaan. ‘Ik zie vaak dat mensen al 
meteen vanaf de eerste dag dat ze de pup in huis hebben, lessen willen volgen. Dat vind ik 
echt te vroeg. Ik wil eerst dat de hond een paar weken gewend raakt aan zijn nieuwe baasje, 
en zich daar veilig bij voelt. Pas dan is het verstandig om te beginnen met een cursus.’ 

Een ander lockdown-effect waar puppy's en hun baasje last van kunnen hebben, is het feit 
dat zodra je met een puppy over straat loopt, vreemden het beestje willen aaien. "Dat was ook 
zonder corona al zo, maar nu hebben mensen die drang nog sterker, omdat ze door de 
maatregelen meer behoefte hebben aan knuffelen en contact. Dus als die zo'n pluizig beestje 
zien lopen, kunnen ze zich niet inhouden", vertelt Voskuil. 

En hoe goed bedoeld het ook is, wenselijk is het niet. ‘Puppy's kunnen er van schrikken, en 
dus angstig worden op het moment dat er iemand op ze af komt lopen. Dus: zie je een puppy 
op straat? Hou dan een beetje afstand en aai 'm met je ogen. Daarmee help je de pup en de 
eigenaar.’ 

Volgens Voskuil is het geen complete ramp als je vanwege de lockdown en drukte niet meteen 
een puppycursus kunt doen. ‘Natuurlijk leer je tijdens een cursus hoe je ongewenst gedrag 
voorkomt, dus ideaal is het niet.’ 
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Maar ook zonder cursus is er veel informatie te vinden die je kan helpen bij de opvoeding van 
je hond, vertelt ze. 

‘Er staat een hele hoop onzin op internet over hoe je je hond moet trainen, maar de informatie 
op Doggo.nl is betrouwbaar en goed. En daarnaast zijn er een aantal boeken die ik aanraad: 
Welkom Puppy van Joke de Montenie, Puppywijs van Petra de Munnik en Een hondenleven 
lang fysiek en mentaal in balans van Sam Turner.’ Bron: RTL nieuws, 11 maart 2021.  

We staren ons blind op cijfers over de werkloosheid 

Je zou zeggen dat als de werkloosheid laag is, arbeid schaars is. Heel veel mensen werken 
dan en ook voor dat kleine aantal werklozen zijn allerlei baankansen. 

Werkgevers willen aantrekkelijk zijn en bieden mooie cao-loonstijgingen zodat werknemers 
niet weggaan, plus mooie startsalarissen zodat sollicitanten niet naar de concurrent gaan. 
Werknemers eisen dat ook, want ze hebben allerlei alternatieven als ze niet krijgen wat ze 
willen. 

De werkloosheid is op dit moment laag: 3,6 procent van de beroepsbevolking. Hij daalt al 
enkele maanden en zit op een historisch laag niveau. En toch is arbeid momenteel verre van 
schaars.  

Want hoe zit het bijvoorbeeld met die baankansen voor werklozen? Er is op dit moment 
inderdaad een redelijke 'uitstroom': mensen die vanuit werkloosheid weer aan het werk gaan. 
Bijvoorbeeld bij een plek waar nu werk is zoals een distributiecentrum of een bezorgdienst. 
Maar dat is dan vaak onder hun niveau, voor een lager loon of voor minder uren dan ze zouden 
willen. 'Latente werkloosheid' wordt dat ook wel  genoemd. Geen teken dat arbeid schaars is.   

En hoe zit het met die cao-loonstijgingen? Die zitten op het laagste niveau sinds 2014. De 
verklaring die vaak wordt gegeven is 'gebrek aan loonruimte', maar door heropening van de 
economie hebben veel bedrijven en sectoren een goede winstverwachting voor de rest van 2021 
en 2022. 

Ik denk dat die lagere cao-loonstijgingen ook laten zien dat werkgevers er niet bang voor zijn 
dat werknemers weggaan. En dat dit terecht is, omdat ze dit inderdaad niet van plan zijn. 
Veel mensen wachten rustig het einde van de coronacrisis af en prijzen zich gelukkig met hun 
vaste contract, terwijl hun loon stagneert. Geen teken dat arbeid schaars is. 

En die startsalarissen? Daarvoor moeten we kijken naar de plekken waar mensen überhaupt 
nog starten – voor een deel weer diezelfde plekken met 'latente werkloosheid'. Als je aanneemt 
dat een flink deel van de mensen die daar gaan werken een hoger loon had in hun vorige 
baan, dan is de bijdrage van baanwisselaars aan de totale loonontwikkeling misschien wel 
negatief. Normaliter is die positief. Opnieuw geen teken dat arbeid schaars is. 

Of, in gewoon Nederlands: allemaal geen tekenen dat werknemers of werkzoekenden 
het makkelijk hebben bij een lage werkloosheid. 

Zodra een normaal verband niet meer werkt zoals het zou moeten dan wordt meestal gewezen 
naar beleid dat dit verstoort. Aandelen hoger terwijl het juist slecht gaat? Schuld van de ECB. 
Werkloosheid lager terwijl arbeid helemaal niet schaars is? Schuld van de NOW. 

En inderdaad, de NOW zet de 'normale werking van de Nederlandse economie' volledig op zijn 
kop. Maar dat is terecht en noodzakelijk. Dus wellicht leren we ervan dat we vaker de boel op 
zijn kop kunnen zetten zodra we dit noodzakelijk vinden. 
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Als ik de verkiezingsprogramma's zo eens lees, zou na de formatie het minimumloon best eens 
kunnen gaan stijgen. De vraag is nog met hoeveel, in één keer of in stappen, en in hoeverre 
AOW en bijstand meestijgen. 

Wie tegen een stijging is, doet er goed aan om de werkloosheid als argument te nemen. Dit 
soort debatten in andere landen laten namelijk zien dat voorstanders dan in de verdediging 
schieten en claimen dat de werkloosheid niet of maar een heel klein beetje stijgt. 

Hoewel de voorstanders gelijk hebben, doen ze er verkeerd aan door überhaupt die discussie 
aan te gaan. Het enige juiste antwoord is: 

‘Het doet er niet toe. Wij zijn van mening dat loon en uitkeringen voldoende moeten zijn om 
armoede te voorkomen. Wij vinden dat belangrijker dan een half procentpuntje werkloosheid 
meer of minder. Liever thuiszitten dan werken én arm zijn. De ECB en NOW hebben ons 
geleerd dat we niet al teveel af moeten gaan op wat economen normaal vinden, maar uit 
moeten gaan van wat noodzakelijk is.’ 

Want net als dat een lage werkloosheid niet hoeft te betekenen dat we het makkelijk hebben, 
hoeft een iets hogere werkloosheid niet te betekenen dat we het moeilijk krijgen. Bron: RTL 
nieuws, Piet Rietman, 11 maart 2021.  

Rabobank: Nederlandse economie eind dit jaar weer op pre-coronaniveau 
 
De Rabobank is een stuk optimistischer over het herstel van de Nederlandse economie dan 
drie maanden geleden. Hoewel de bank nog uitgaat van een krimp in het eerste kwartaal, wint 
de economie daarna snel aan vaart om aan het einde van het jaar weer op het niveau van voor 
de coronacrisis uit te komen. 
Dat schrijft de Rabobank donderdag in haar driemaandelijkse update. Voor heel 2021 voorziet 
de bank een groei van 2,1 procent, afgezet tegen de krimp van 3,8 procent van vorig jaar. 

Volgend jaar versnelt de groei met 3,7 procent. Daarmee is de bank een stuk optimistischer 
dan vorig kwartaal, toen het nog een groei van 2,4 procent verwachtte. 

De Rabobank benadrukt wel dat het herstel omgeven is met een hoop onzekerheden, zoals de 
mate van de versoepelingen en het vaccinatietempo. In de prognose rekent de bank erop dat 
er in de loop van het tweede kwartaal geleidelijk aan meer mag. Aan het begin van het vierde 
kwartaal denkt Rabobank dat de economie weer volledig open kan. 

Dit alles zal ervoor zorgen dat mensen hun geld weer laten rollen, wat voor een enorme 
stimulans van de economie zorgt. Consumentenuitgaven zijn doorgaans goed voor de helft 
van de uitgaven van de Nederlandse economie. Dat veel huishoudens het afgelopen jaar veel 
hebben gespaard, kan een extra impuls geven.  

De overheidsinvesteringen zullen volgens de bank ook sterk aantrekken dit jaar en volgend 
jaar. Verder zullen ook bedrijven het aandurven om weer investeringen te doen, afgezet tegen 
de krimp in investeringen van 3,8 procent vorig jaar. 

Wel zal de werkloosheid naar verwachting gaan stijgen. De Rabobank verwacht een stijging 
van het werkloosheidspercentage tot 4,7 procent in de eerste helft van 2022 van 3,6 procent 
nu. Ook hier is de bank optimistischer dan vorig kwartaal, toen ze nog uitging van een piek 
van 5,5 procent. 
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De reden van deze stijging van de werkloosheid is de afbouw van de coronasteunmaatregelen 
voor bedrijven. Niet alleen zullen veel ondernemingen hierdoor op hun kosten gaan letten, ook 
zullen bedrijven het helemaal niet overleven. Het gaat dan met name om winkels. Bron: RTL 
nieuws, 11 maart 2021.  

Ondanks vaccinatie snel stijgende cijfers in Italië: opnieuw lockdown in 
grote delen van het land    

Geconfronteerd met een derde coronagolf gaat het grootste deel van Italië vanaf maandag weer 
in lockdown. De meest bevolkt regio's van het land in het noorden, maar ook hoofdstad Rome, 
gaan voor drie weken op slot. Daarnaast heeft de regering beslist dat tijdens het paasweekend, 
van 3 tot en met 5 april, het héle land opnieuw in lockdown gaat. 

Deze maatregelen gelden vanaf maandag in de getroffen regio's: 

- Een verplaatsing kan enkel voor het werk, voor het kopen van essentiële producten en voor 
dringende gezondheidsaangelegenheden. 

- Cafés en restaurants mogen de deuren enkel openen voor take-away. 

- Niet-essentiële winkels blijven dicht. 

- De bevolking moet in de eigen regio blijven.  

- Maximaal twee mensen mogen bij anderen thuis komen.  

- Lagere scholen, middelbare scholen en hoger onderwijs schakelen over naar 
afstandsonderwijs 

Als een regio de grens van de 250 besmettingen per 100.000 inwoners overschrijdt, gelden 
daar automatisch de regels voor een rode zone. Voor 27 maart staat de heropening van 
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bioscopen en theaters gepland, maar Italiaanse media schrijven al dat die heropening door de 
stijgende cijfers op het spel staat. 

In Italië liggen momenteel 2.860 mensen in kritieke toestand in de ziekenhuizen als gevolg 
van een coronabesmetting. Het land wijt sinds deze week al meer dan 100.000 sterfgevallen 
aan COVID-19. Bron: De Morgen, 13 maart 2021. 

 

Het Colosseum in Rome. @ AFP  

 

Camera's in Antwerpse joodse wijk controleren bezoek aan synagoges en 
feestzalen  

  

Foto Klaas De Scheirder - De Antwerpse joodse wijk hangt vol camera's  

De veiligheidscamera's die Antwerpen tijdens de terreurcrisis massaal in de joodse wijk 
plaatste, dienen nu om te achterhalen of achter de gevels de coronamaatregelen niet 
overtreden worden. Dat schrijft De Standaard. 
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Eind 2013 besloot Antwerpen zijn diamantwijk fors sterker te gaan beveiligen, met tientallen 
nieuwe camera's in de omgeving van een zeventigtal joodse instellingen. Dat uitgebreide 
cameranetwerk wordt tijdens deze coronacrisis ingezet om na te gaan of niet alleen op straat, 
maar ook achter de gevels van de gemonitorde inrichtingen de coronamaatregelen mogelijk 
geschonden worden. De Antwerpse politie consulteert de camerabeelden wanneer ze tips krijgt 
over mogelijke illegale samenscholingen, maar de politie gaat via de camera's ook proactief op 
zoek naar overtredingen. Bron: De Morgen, 13 maart 2021. 

We werken weer steeds minder thuis 

Het aantal Vlamingen dat volledig van thuis uit werkt, is in dalende lijn. Dat blijkt uit 
resultaten van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen.  

Begin februari deed veertig procent van de bevraagden aan permanent telewerk, op 9 maart 
was dat nog vijfendertig procent. In april 2020 werkte meer dan de helft van alle werkende 
deelnemers uitsluitend thuis, blijkt uit de bevraging die door 28.000 mensen werd ingevuld. 
Op 9 februari was dat 40 procent, een maand later is dat 35 procent. 36 procent van de 
deelnemers die niet altijd thuis werken, geven aan dat de situatie op de werkvloer veiliger 
geworden is. Bron: De Morgen, 13 maart 2021.  

Vrouwen melden vaker bijwerkingen na coronavaccin: hoe kan dat?  

De meerderheid van de bijwerkingen na een vaccin tegen Covid-19 wordt gemeld door vrouwen, 
toont een onderzoek van het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC. Let wel, fysieke reacties 
zijn een teken dat een vaccin werkt. 

 

Een vrouw krijgt een coronavaccin toegediend in Californië. Foto Photo News  
 
Het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) analyseerde onlangs de 
veiligheidsgegevens van wie ingeënt werd met een covidvaccin, vanaf 13 januari. In een maand 
werden ruim dertien miljoen vaccins toegediend aan Amerikanen, van wie 61,2 procent 
vrouwen. Bijna 7.000 gevaccineerden, een kleine minderheid dus, meldden dat ze 
bijwerkingen ondervonden. Het gaat vooral om de gebruikelijke klachten zoals hoofdpijn, 
vermoeidheid of duizeligheid. 
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Uit de resultaten blijkt dat vooral vrouwen bijwerkingen ervaren. Bijna tachtig procent van de 
meldingen komt van vrouwen, een heel stuk meer dan het aandeel vrouwelijke 
gevaccineerden. Ook de zeldzame keren dat er sprake was van een anafylactische of ernstig 
allergische reactie bleek dat het geval. Alle negentien personen die een dergelijke reactie op 
het Moderna-vaccin hadden ervaren, waren vrouw. Bij het Pfizer-vaccin ging het om 44 
vrouwen op zevenenveertig mensen. 
   

In The New York Times stelt microbioloog en immunoloog Sabra Klein (Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health) dat het verschil “volledig overeenkomt met eerdere 
rapporten van andere vaccins”. In 2013 berichtte het CDC dat vier keer zoveel vrouwen als 
mannen tussen 20 en 59 jaar allergische reacties meldden na het griepvaccin in 2009, ook al 
kregen meer mannen dan vrouwen die prikken. Een andere studie toont dat tussen 1990 en 
2016 vrouwen tachtig procent uitmaakten van alle anafylactische reacties op vaccins bij 
volwassenen. 

Biologisch gezien verschilt de vrouwelijke immuunrespons in veel opzichten van de 
mannelijke. Zo toont onderzoek dat vrouwen en meisjes meer infectiebestrijdende 
antilichamen produceren als reactie op de vaccins tegen griep, bof, mazelen en rodehond, gele 
koorts, hondsdolheid en hepatitis A en B. Maar ook genetica en gedrag zouden een rol kunnen 
spelen. Kleins collega en gezondheidsonderzoeker Rosemary Morgan werpt de hypothese op 
dat mannen minder geneigd zijn een arts te contacteren wanneer ze ziek zijn en dus 
waarschijnlijk minder bijwerkingen melden.  
 
Klein wijst erop dat deze fysieke reacties een teken zijn dat een vaccin werkt en dat je een 
zeer robuuste immuunrespons opbouwt en daardoor waarschijnlijk beschermd zult worden. 
Bron: De Morgen, 13 maart 2021.  
 
 

Jan Herman (54) werd na een weekje skiën ‘het corona-uithangbord van 
Holten’: ‘weet nog dat ik wit licht zag’ 

 

Jan Herman ten Velde in zijn café Het Keuntje aan de Dorpsstraat in Holten. © Reinier van 
Willigen     

Een jaar geleden wilde de dood Jan Herman ten Velde (54) komen halen. Vermomd als virus 
reisde deze vanuit een Oostenrijks skigebied met hem mee. Hij zag het witte licht, dacht dat 
het gebeurd was, maar overleefde. Hoe een ontspannen vakantie van de nuchtere ondernemer 
‘het uithangbord van corona in Holten maakte’. ‘Heb ik dat oudere stel aangestoken? Leven 
ze nog? Dat houdt me soms wel bezig.’  
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‘We zouden van zondag tot en met zondag gaan. Het werd van zondag tot en met vrijdag.’ Die 
ochtend, vrijdag  13 maart 2020, stappen ze in de auto terug. Hij, Jan Herman ten Velde (54), 
en zijn reismaat Bert Jansen. ‘We hadden alles wel een beetje gezien, en waren allebei wat 
minder te pas.’ Gevolg van een paar nachten flink doorhalen. Denken ze.  Bron: De Stentor, 
13 maart 2021.  
 
Een jaar geleden wilde de dood Jan Herman ten Velde (54) komen halen. Vermomd als virus 
reisde deze vanuit een Oostenrijks skigebied met hem mee. Hij zag het witte licht, dacht dat 
het gebeurd was, maar overleefde. Hoe een ontspannen vakantie van de nuchtere ondernemer 
‘het uithangbord van corona in Holten maakte’. ‘Heb ik dat oudere stel aangestoken? Leven 
ze nog?’  Bron: AD, 13 maart 2021.  

Van Rossem neemt recht in eigen hand 

Historicus, schrijver en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem (77) heeft zonder oproep 
zijn eigen coronavaccinatie geregeld, vertelt hij in een podcast. Binnenkort krijgen zijn vrouw 
en hij de eerste prik en eind april de tweede. Een paar telefoontjes op eigen initiatief waren 
voldoende, vertelt hij. Volgens Van Rossem blijkt hieruit dat het een chaos is bij de 
organisatie die de toediening van de prikken regelt. 

Hij is gewoon gaan bellen met het afsprakennummer van de GGD. Eerst kreeg hij te horen 
dat hij niet aan de beurt was, maar hij probeerde het opnieuw, waarop hem werd verteld dat 
het wel kon. Omdat hij het burgerservicenummer van zijn vrouw eerst nog moest opzoeken, 
moest hij opnieuw bellen en daarna kon het weer niet. Van Rossem belde nogmaals en toen 
kon het weer wel.  Bron: AD, 13 maart 2021. 

 

Historicus Maarten van Rossem © ANP Kippa 
 

Van Rossem regelt zelf coronaprik, GGD woest: ‘schandalig dat hij 
voordringt’ 
 
Historicus, schrijver en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem (77) heeft zonder een officiële 
oproep te hebben gehad zijn eigen coronavaccinatie geregeld. Binnenkort krijgen zijn 79-jarige 
vrouw en hij de eerste prik en eind april de tweede. Een paar telefoontjes op eigen initiatief 
waren voldoende, vertelt hij in zijn Maarten van Rossem - De Podcast. De GGD heeft geen goed 
woord over voor de actie. 
 
Van Rossem is al een tijd een felle criticaster van het Nederlandse vaccinatiebeleid. Eerder zei 
Van Rossem dat demissionair-minister Hugo de Jonge verantwoordelijk is voor zijn ‘vroege 
dood’ als hij besmet raakt met corona. Het feit dat hij nu zelf een afspraak kan inplannen 
zonder een uitnodiging te hebben ontvangen, noemt de historicus ontzettend ‘beschamend’ 



148 

 

Van Rossem is zelf gaan bellen met het afsprakennummer van de GGD, naar aanleiding van 
een tip van een kennis. Eerst kreeg hij te horen dat hij niet aan de beurt was, maar hij 
probeerde het opnieuw, waarop hem werd verteld dat het wel kon. Maar omdat hij het 
burgerservicenummer van zijn vrouw eerst nog moest opzoeken, moest hij opnieuw bellen en 
daarna kon het weer niet. Van Rossem belde nogmaals en toen kon het weer wel. 

Volgens Van Rossem blijkt hieruit dat het een chaos is bij de organisatie die de toediening van 
de prikken regelt. De wachttijd per plaats verschilt enorm, vertelt Van Rossem in zijn podcast: 
‘In Utrecht moest ik zes weken wachten op de eerste prik. Dat maakte me ontzettend boos. 
De jonge man aan de telefoon bleef rustig en zei: Meneer Van Rossem, dan kijken we even of 
u in een andere plaats ingeënt kan worden. En waratje, in Driebergen kan ik gevaccineerd 
worden over twee weken.’ 

Een woordvoerder van koepelorganisatie GGD Ghor noemt de actie van Van Rossem 
schandalig. ‘Wacht gewoon op je beurt, er is een volgorde’, zegt ze, gevraagd naar een reactie. 
‘Die volgorde is bepaald door het ministerie van Volksgezondheid en daar hebben we ons aan 
te houden.’ 

Als de historicus nog geen brief gehad heeft, was hij gewoon nog niet aan de beurt, vermoedt 
ze. Hoe het dan kan dat hij toch een afspraak heeft kunnen maken? ‘Onze medewerkers 
controleren wanneer iemand belt het Burgerservicenummer. Dat koppelen ze aan de leeftijd 
van de persoon in kwestie. Als die leeftijdsgroep op basis van de vastgestelde volgorde aan de 
beurt is voor een prik, kan er een afspraak worden gemaakt. Op de vaccinatielocatie wordt 
opnieuw om een legitimatiebewijs gevraagd, om de leeftijd te controleren.’ 

Het feit of iemand al wel of niet een uitnodiging heeft, doet niet ter zake, stelt ze. ‘De 
uitnodigingen worden verstuurd door het RIVM. Mogelijk is de uitnodiging voor meneer Van 
Rossum en zijn vrouw net onderweg.’ 

Uit het wekelijkse vaccinatieoverzicht op de RIVM-site, bijgewerkt tot afgelopen zondag, blijkt 
dat van de thuiswonende 75-79-jarigen drie procent een eerste vaccinatie heeft gehad. ‘De 
leeftijdsgroep 75-79-jarigen ontvangt sinds afgelopen week een uitnodiging’, schrijft de 
rijksdienst. 

De GGD heeft ondertussen ‘geen goed woord over’ voor het eigen initiatief van de doorgaans 
vrij norse historicus, onder meer bekend van het tv-programma De Slimste Mens. ‘Het is 
schandalig als je voordringt. Er is heel bewust voor gekozen om eerst de meest kwetsbaren te 
vaccineren. Ik snap dat mensen staan te springen, maar er is niet voor niets een volgorde 
afgesproken.’ 

Tegelijk is er in praktische zin ook weer niet zo heel veel aan de hand, zegt ze. De mensen met 
de leeftijd van Van Rossem zijn inmiddels immers aan de beurt voor een vaccin. ‘Als hij 67 
was geweest en had gebeld, was hij niet aan de beurt gekomen.’ 

Van Rossem roept ‘iedereen die aan de beurt is’ ondertussen op om het heft in eigen hand te 
nemen en zelf een afspraak in te plannen. ‘Laat je vooral niet afschrikken door personen die 
zeggen dat je je nog niet kunt laten vaccineren. Die mensen zijn slecht geïnstrueerd. Wacht 
gewoon een kwartier en bel dan opnieuw. Dan krijgt u iemand aan de lijn die zegt dat dat wèl 
kan. Dat is het leuke van de zaak.’ Bron: De Stentor, 13 maart 2021.     
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Hugo de Jonge haalt uit naar Maarten van Rossem: ’Ikke, ikke, ikke en 
de rest kan stikken’ 

Coronaminister De Jonge is niet te spreken over de actie van Maarten van Rossem, die op 
eigen initiatief een coronavaccinatie regelde voor zijn echtgenote en hemzelf. ‘Ikke, ikke, ikke 
en de rest kan stikken’, fulmineert De Jonge op Twitter. 

‘Egoïsme is het laatste wat we nu kunnen gebruiken’, meent de zorgminister. ‘Dé manier 
waarop we met elkaar deze crisis te boven komen is sámen. Gelukkig dat de meeste mensen 
deugen.’ Bron: De Telegraaf, 13 maart 2021. 

 



150 

 

 

Demissionair premier Rutte gaf vanmorgen in het tv-programma WNL Op Zondag een reactie 
op het voordringen door Maarten van Rossem bij de coronavaccinatie. ‘Ik zou het fatsoenlijk 
vinden als mensen wachten op de uitnodiging’, aldus Rutte. ‘Want wat is nou het punt: Van 
Rossem zit in de leeftijdscategorie, dus die krijgt zonder twijfel een uitnodiging. Maar als 
iedereen vervolgens zelf gaat zitten bellen, dan krijg je een enorm gedoe bij die GGD's en bij 
de huisartsen. Wacht nou gewoon op je beurt.’ Bron: De Stentor, 14 maart 2021. 
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Journalist regelt met valse verklaring vaccinatie-afspraak in Houten, 
GGD is boos 

Een man heeft afgelopen donderdag op de vaccinatielocatie in Houten geprobeerd om voor te 
dringen voor een corona-vaccin. De man deed zich voor als zorgmedewerker en maakte online 
een afspraak. 

Afgelopen donderdag had de man zijn afspraak. Hij werd door GGD-personeel gecontroleerd 
op zijn legitimatie, waarna hij een vervalste werkgeversuitnodiging liet zien. Vlak voor hij de 
vaccinatie kreeg zei hij plots dat hij journalist was, waarna de vaccinatie niet werd gegeven.   

De GGD beraadt zich op stappen, vertelt directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht 
Jaap Donker: ‘Mensen die er doelbewust voor kiezen om het vaccinatieprogramma te 
ondermijnen en daarbij de wet overtreden, begrijpen niet voor welke grote taak we staan. Door 
dit voorval is het vaccinatieproces onnodig verstoord. Het gereserveerde vaccin konden we nu 
niet inzetten voor een zorgmedewerker.‘ 

Zorgmedewerkers krijgen een brief van hun werkgever, waarna ze zelf een afspraak kunnen 
maken bij de GGD. Bij die afspraak moet de persoon aangeven dat hij/zij zorgmedewerker is 
en een legitimatiebewijs tonen. Dan wordt de vaccinatie gegeven.  

De GGD sluit niet uit dat meerdere mensen met een valse werkgeversuitnodiging hebben 
geprobeerd een vaccinatie te krijgen, of dat dit zelfs gelukt is. Wanneer dat ontdekt wordt 
overweegt de GGD vervolgstappen: ‘Dit zorgt voor onrust en onveiligheid bij onze 
medewerkers. Gelet op de beperkte beschikbaarheid aan vaccins is dit een buitengewoon 
kwalijke zaak. Wij blijven uitgaan van het goede van de mens en richten ons met al onze 
energie op het bestrijden van deze pandemie.‘ Bron: AD, 13 maart 2021.  

Het virus gaat de strijd winnen volgens viroloog Niesters 

Viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen is er zeker van: 'Het virus gaat de wedstrijd 
winnen!' Een derde coronagolf is niet meer af te wenden aldus de wetenschapper. ‘Als we eind 
volgende week niet lagere cijfers hebben dan nu, hebben we een groot probleem', zegt hij tegen 
het  Nederlands Dagblad. 

De zeer besmettelijke Britse variant maakt volgens Niesters inmiddels zo'n negentig 
procent uit van alle positieve tests. 'Een wedstrijd tussen het virus en het vaccin', noemt hij 
het. Er is slechts één manier om die te winnen: ‘Sneller vaccineren... Ik hoor alleen maar 
geluiden dat er vaccins op de plank blijven liggen.' 

‘Er is nog steeds geen goede regie.’ Als de besmettingscijfers zich blijven ontwikkelen zoals nu, 
is een verdere toename van het aantal ziekenhuisopnames 'een kwestie van tijd', zegt 
Niesters. Hij waarschuwt daarom voor verdere versoepelingen, zeker nu de meeste scholen 
open zijn. Bron: AD, 13 maart 2021. 
 

Meevaller voor winkeliers- en horeca-ondernemers 

Een meevaller voor winkeliers en horecaondernemers in West-Brabant. In elf gemeenten 
krijgen zijn voorlopig geen aanslag voor de onroerendezaakbelasting. De 
Belastingsamenwerking West-Brabant onderzoekt eerst de gevolgen van de coronacrisis op de 
waarde van hun panden. Veel winkels en horecazaken moesten daardoor langdurig dicht. 
Bron: AD, 13 maart 2021.  
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Meevaller voor horeca en winkels in elf Brabantse gemeenten, voorlopig 
uitstel van ozb 

ETTEN-LEUR - Winkeliers en horecaondernemers krijgen in elf gemeenten in West-Brabant 
voorlopig geen aanslag voor de ozb. De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 
onderzoekt eerst de gevolgen van de coronacrisis op de waarde van hun panden. Veel winkels 
en horecazaken moesten daardoor langdurig dicht. 

En dat heeft impact op wat een pand waard is. ‘Een logische zet’, vindt dan ook iemand als 
Harold van der Meer, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland in Bergen op Zoom. Als 
geen ander weet hij hoe het zijn collega's op dit moment vergaat. En hoeveel panden er in de 
(stille) verkoop staan, omdat ondernemers het voor gezien houden. En hoe lastig het is te 
verkopen in de huidige situatie waarbij niemand weet wanneer de deur weer echt open kan. 
‘Die markt staat nagenoeg stil.’ 

De BWB is gevestigd in Etten-Leur en int belasting voor elf gemeenten en waterschap 
Brabantse Delta. Niet alleen de onroerendzaakbelasting, maar ook de rioolheffing, 
afvalstoffenheffing en de honden- en toeristenbelasting. De gemeentes die deelnemen in de 
BWB zitten verspreid over de regio, van Breda en Zundert tot aan Bergen op Zoom en 
Woensdrecht. 

De aanslag valt bij iedereen normaal gesproken in de laatste week van februari op de deurmat. 
Bij alle bezitters van een eigen woning uit het werkgebied van de BWB is dat ook netjes 
gebeurd. Maar bijna 7000 winkels en horecazaken heeft de belastingorganisatie vorige maand 
niks gestuurd. Zo'n 26 procent van de zogeheten niet-woningen is tijdelijk overgeslagen en 
krijgt pas later dit jaar alsnog een aanslag. 

In de gemeente Breda gaat het om 1565 winkels en nog eens 442 horecazaken. In Bergen op 
Zoom 625 winkels en 168 restaurants en cafés. In een kleinere gemeente als Rucphen hebben 
nog altijd 121 winkeliers en 29 horeca-uitbaters geen aanslag gekregen.  

Alle betrokken pandeigenaren en ondernemers zijn daarover per brief door de BWB 
geïnformeerd eind vorige maand. Daarin staat: ‘Covid-19 (corona) heeft onze maatschappij en 
met name uw sector flink geraakt. Het effect van de coronamaatregelen kan in bepaalde 
situaties invloed hebben op de WOZ-waarde van een onroerende zaak en dus ook op de OZB-
aanslag die op die WOZ-waarde is gebaseerd.’ 

‘Voor deze specifieke groep objecten gaan de taxateurs van BWB bepalen wat de impact 
van Covid-19 op de WOZ-waarde is’, zegt de BWB erover in een bericht aan de deelnemende 
gemeenten. Dat tot een gedegen onderzoek is besloten naar de gevolgen van corona voor de 
waarde van deze categorie panden doet de BWB ook om ‘onnodige bezwaarprocedures te 
voorkomen met extra kosten tot gevolg’. 

Pas als duidelijk is wat corona heeft aangericht gaan later dit jaar alsnog de WOZ-
beschikkingen met de gecombineerde aanslagen alsnog de deur uit. Hoe langs het nader 
onderzoek gaat duren is niet duidelijk. bron: BN De Stem, 13 maart 2021.  

 

Mensen blijven in Nederland tijdens de meivakantie 

Door de coronamaatregelen overwegen veel mensen om in Nederland te blijven met 
de meivakantie, merken vakantieparken. Ze stromen vol. Wie voor de meivakantie nog een 
huisje zoekt, moet opschieten als hij nog iets wil boeken. ‘Veel mensen hebben behoefte aan 
ontspanning’, zegt een verhuurder van vakantiebungalows. Bron: AD: 13 maart 2021.  
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De belangstelling voor een huisje op vakantieparken is niet alleen groot in de vakantie. Ook 
weekendjes weg zijn in trek. © ANP 
 
Bungalowparken stromen vol voor de meivakantie, campings nog niet: 
‘veel mensen hebben behoefte aan ontspanning’ 
 
Wie voor de meivakantie nog een huisje zoekt, moet opschieten als hij nog iets wil boeken. 
Campings daarentegen hebben nog volop plek voor de eerste week van mei. 
 
Door de coronamaatregelen overwegen veel mensen om in Nederland te blijven met de 
meivakantie, merken vakantieparken. Veel parken hebben al meer reserveringen voor de 
meivakantie dan normaal. 
 
Bungalowverhuur de Riethorst in Plasmolen zit vol voor de meivakantie en Park 
Berkenrhode in Wekerom bijna. Thea Theunissen, eigenaar van de Riethorst, begrijpt dat 
veel mensen er in de eerste week van mei tussenuit willen. ‘Hier is alle ruimte; mensen 
kunnen in de buurt nog altijd wandelen en fietsen. Veel mensen hebben behoefte aan 
ontspanning.’ Bron: De Gelderlander, 13 maart 2021. 
 

Stemmen tellen op een grote locatie 

Een aantal gemeenten gaat dit jaar de stemmen tellen op een grote locatie, omdat daarbij op 
niet alle stembureau's genoeg afstand gehouden kan worden als woensdag na 21.00 uur de 
stembussen zijn gesloten.  

In Den Haag gaat het om ruim honderd te kleine locaties, waarvan de stemming wordt gedaan 
bij de Fokker Terminal, het World Forum, Sportcampus Zuiderpark of het GIA Trade & 
Exhibition Center. 
 

In Rotterdam ontbreekt eveneens in zo'n honderd stembureau's de vereiste ruimte. De 
stembussen in de Maasstad worden daarom onder begeleiding naar Ahoy gebracht, waar ze 
geteld zullen worden.  

In Utrecht gaat het om vijfentwintig bureau's die niet coronaproof zijn om daar te tellen. De 
gemeente wijkt met deze stemmen uit naar de Jaarbeurs. Op de locaties worden ook de 
stemmen die zijn uitgebracht op 15 en 16 maart en de briefstemmers geteld. 



154 

 

Het gemeentelijk stembureau stelt van elk stembureau de uitslag vast. Zij controleren of het 
tellen goed gegaan is. Het tellen van stemmen is openbaar. Mensen mogen komen kijken, 
maar moeten zich dan wel aan de coronaregels houden. Bron: AD, 13 maart 2021.  

Amerikaan ontvangt steuncheque 

Elke Amerikaan die niet meer verdient dan 75.000 dollar per jaar komt in aanmerking voor 
een steuncheque van 1400 dollar. Dit weekend worden de eerste steuncheques vanuit 
president Bidens coronasteunpakket overgemaakt. 

Een gezin van vier personen met een jaarinkomen van niet meer dan 150.000 dollar kan in 
totaal een bedrag van 5600 dollar tegemoet zien, want ook andere familieleden komen in 
aanmerking voor steun. 

Ongeveer honderdzestig miljoen huishoudens in de Verenigde Staten kunnen rekenen op een 
steunbedrag van in totaal vierhonderd miljard dollar. De steuncheques kunnen direct op de 
bankrekening worden gestort of komen via de post binnen. Bron: AD, 13 maart 2021.  

Honderden besmettingen bij Tesla-fabriek 

The Washington Post meldt dat er honderden coronabesmettingen zijn geweest bij een grote 
Tesla-fabriek in de Californische plaats Fremont. Topman Elon Musk opende de autofabriek 
in mei vorig jaar tegen een verbod van de autoriteiten in. 

Musk had felle kritiek geuit op de gedwongen sluiting van de fabriek. Hij dreigde zelfs de 
fabriek en het eveneens in Californië gelegen hoofdkantoor van Tesla in Palo Alto te 
verplaatsen naar andere Amerikaanse staten. 

De fabriek in de buurt van San Francisco is een van de belangrijkste locaties voor Tesla. 
Er werken 10.000 mensen. Na de heropening van de fabriek zijn er in de periode tussen mei 
en december zo'n 450 coronabesmettingen geweest. Bron: AD, 13 maart 2021. 

 

© Hearst Newspapers via Getty Imag — De assemblagelijn van de Tesla-fabriek in Fremont. 
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Maakt iemand écht kans tegen Rutte deze verkiezingen? © Rob Voss 
 
 

Maakt iemand écht kans tegen Rutte? Özcan Akyol beschouwt: ‘een 
kansloze strijd van de oppositie’  
 

Is het voor een land goed om heel lang dezelfde premier te hebben? Dat moet de toekomst 
uitwijzen. Het wordt waarschijnlijk wel de realiteit voor Nederland. Want niemand lijkt Mark 
Rutte van zijn volgende termijn als minister-president af te kunnen houden, zo beschouwt 
Deventer schrijver en columnist Özcan Akyol. 
 
De beperkende maatregelen van de afgelopen maanden, van de avondklok tot het 
samenscholingsverbod, hadden zoals verwacht hun invloed op de campagnes, die meer dan 
ooit digitaal en op de televisie moesten plaatsvinden. Bron: De Stentor, 13 maart 2021.    
 
 

Alle bewoners ‘t Dijkhuis in Bathmen gevaccineerd, toch een corona-
uitbraak op dementieafdeling 
 
Ondanks dat alle bewoners van woonzorgcentrum ‘t Dijkhuis in Bathmen zijn gevaccineerd is 
er toch corona uitgebroken. Eén bewoner testte na klachten positief op het virus, waarna alle 
bewoners werden getest. Daaruit bleek dat zes bewoners van de dementieafdeling het virus 
hebben. Daarom gaat de zogenoemde Banekate-afdeling tijdelijk op slot. Volgens het RIVM 
kunnen gevaccineerde mensen alsnog corona krijgen. Hoe zit dat precies?  
Hoewel alle bewoners op 26 februari hun tweede vaccinatieprik van BioNTech/Pfizer kregen 
zijn er toch zes bewoners besmet geraakt. Directeur Jackie van Beek: ‘Het enige wat wij weten 
is dat je ondanks de vaccinatie toch corona kan krijgen. Dat blijkt dus wel bij ons in 't 
Dijkhuis. Ook al ben je gevaccineerd, dat wil niet zeggen dat je niet gevrijwaard bent van het 
virus.’ Bron: De Stentor, 13 maart 2021.    
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Vijf bewoners van woonzorgcentrum in Bathmen opnieuw positief getest 
op corona na vaccinatie 
Vijf bewoners van woonzorgcentrum ‘t Dijkhuis in Bathmen zijn maandag opnieuw positief 
getest op het coronavirus, nadat zij eind vorige maand hun tweede vaccinatie hadden 
gekregen. De vijf bewoners verblijven in een aparte woonruimte, waar zij niet in aanraking 
kunnen komen met andere bewoners. 
 
Vorige week werden in totaal zes bewoners van ‘t Dijkhuis positief getest, nadat bij één van 
hen het virus was ontdekt. Het woonzorgcentrum heeft toen uit voorzorg alle bewoners laten 
testen, ook al hebben alle bewoners hun tweede vaccinatie al gehad. Vijf van de zes bleken 
maandag bij een nieuwe test nog steeds het virus bij zich te dragen. bron: De Stentor, 17 
maart 2021.    
 
 

Het blijft maar doorgaan ook in coronatijd   
 
Arts (61) verkracht zijn baby-kleindochtertje van amper vijf maanden oud: hij 
krijgt 8 jaar cel 
 
Een arts krijgt ook in beroep acht jaar cel  wegens de verkrachting van zijn eigen 
kleindochtertje. Het hof van beroep van Luik bevestigde vandaag het vonnis van in eerste 
aanleg. Het kindje was op het moment van de feiten amper vijf maanden oud. 
 

Walgelijk: 22 jarige man filmt zichzelf terwijl hij zes maanden oude baby 
verkracht 
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Brice Gage Watkins (22) uit Oklahoma, werd vorige week in hechtenis genomen in San 
Marcos, Texas, na een heuse klopjacht. De man wordt ervan beschuldigd zichzelf te filmen 
terwijl hij een baby seksueel misbruikt. 

De beelden werden op 11 augustus vanaf zijn Facebook-account naar twee vriendinnen van 
de moeder van de baby gestuurd, volgens de door The Sun verkregen gerechtelijke 
documenten. De beelden tonen Watkins die het kind ‘ongepaste dingen’ aandoet, zo staat in 
het rapport van de politie.   

 

 

  

Man (27) moet drie jaar zitten na verkrachting van broer en misbruik van baby 

De 27-jarige A.L. uit Strijen moet een gevangenisstraf van drie jaar uitzitten en zich daarna 
op laten nemen in een psychiatrische inrichting. Dat legt de rechtbank in Rotterdam hem op 
omdat hij zijn twee jaar jongere broer tien jaar lang verkrachtte en misbruikte. Bovendien 
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vergreep hij zich in Dordrecht aan de baby van zijn beste vriendin, toen die hem vroeg op het 
kindje te passen. 

 

 

 

Veertiger uit Tienen krijgt veertig maanden voorwaardelijk voor aanranding van eigen baby 
voor webcam. De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een veertiger uit Tienen tot een 
voorwaardelijke gevangenisstraf van veertig maanden veroordeeld voor de aanranding van de 
eerbaarheid van zijn dochtertje van achttien weken. Hij moet ook een boete van vierduizend 
euro betalen waarvan de helft effectief. 
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Politie valt binnen bij illegaal feest in Wateringen 
 
De politie is vrijdagavond binnengevallen in een loods aan de ‘s-Gravenzandseweg in 
Wateringen. Volgens een politiewoordvoerder hield een groep van zo'n dertig man een feest in 
de bedrijfsruimte. 
 
Rond negen uur maakte de politie een einde aan de verboden bijeenkomst. Drie personen zijn 
daarbij aangehouden en meegenomen naar een politiebureau. Bron: AD, 12 maart 2021.  
 

 

De politie hield drie personen aan in de loods © Regio 15 
 
 

Rutte wil herstelplan corona met alle andere politieke partijen: geen 
bezuinigingen, meer ic-plekken 
 
VVD-leider Mark Rutte heeft de contouren van zijn ‘nationaal herstelplan’ als het gaat om 
corona op papier gezet. Hoofdpunten zijn dat er de komende jaren niet wordt bezuinigd om 
de economie te laten herstellen. En dat intensive cares een flexibele capaciteit krijgen, zodat 
snel kan worden opgeschaald, zo vertelt hij in een interview met deze site. 
 
De VVD heeft de verkiezingsplannen van alle andere partijen doorgevlooid en denkt dat ideeën 
van die partijen ‘bouwstenen’ kunnen worden van het plan. Het idee is namelijk een zo groot 
mogelijk draagvlak te creëren in de nieuwe Tweede Kamer. 
 
Als de VVD bij de verkiezingen de grootste wordt, zal hij voorstellen om de formatie in tweeën 
te knippen. De beoogde volgende coalitie gaat dan eerst werken aan het herstelplan. Dat wordt 
vervolgens gepresenteerd aan de nieuwe Tweede Kamer, waarna er met zoveel mogelijk 
partijen een eindakkoord wordt gesloten 
 
Pas daarna gaat de formatie verder. Rutte: ‘We moeten echt een vliegende start maken. We 
kunnen niet eerst maanden achter die dichte deur over het waterschap in 2023 zitten te 
praten. Zo’n formatie duurt al idioot lang, dat kunnen we nu zeker niet hebben.’ 
 
Rutte vond in de plannen van onder meer de PVV, CDA, PvdA, GroenLinks, SGP, Denk, FvD, 
Partij voor de Dieren en SP al ‘aangrijpingspunten’. 
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Wat hem betreft zijn de hoofdlijnen dat er de komende jaren ‘niet wordt bezuinigd’ en er geen 
belastingen worden verhoogd die het economisch herstel hinderen. Steunpakketten aan 
bedrijven en sectoren worden voortgezet. Ook wil hij kijken naar de belastingschulden van 
ondernemers, bijvoorbeeld door terugbetalingstermijnen te verlengen. Voor de zorg geldt dat 
de reguliere zorg weer wordt opgeschaald. En er wordt een flexibele capaciteit van de intensive 
cares opgezet. Ook moet er wat de VVD betreft een bestand komen waarin zorgpersoneel als 
reserve worden genoteerd, zodat ze kunnen worden opgeroepen in noodgevallen. 
 
Rutte: ‘We moeten rust brengen in de economie. Voordeel is ook: mocht de formatie een keer 
vastlopen, hebben we toch een plan.’ 
 
De VVD-leider stelt dat het plan niet nu al, door het zittende demissionaire kabinet hoeft te 
worden ontwikkeld. ‘Er is haast, maar niet zoveel haast. We willen alleen niet dat Nederland 
hoeft te wachten op ons als er straks weer meer mogelijk is. De economie moet uit de 
startblokken kunnen schieten.’ Bron: AD, 13 maart 2021.    
 

 
 
 

Vandaag 6446 nieuwe coronabesmettingen 
 
Het RIVM meldt vandaag 6446 nieuwe coronagevallen. Dat zijn er bijna 400 meer dan vrijdag; 
het hoogste aantal sinds half januari. 
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Gisteren lag het aantal nieuwe besmettingen op dagbasis met 6068 plots fors hoger dan de 
afgelopen weken. Gemiddeld werden de afgelopen week 4997 besmettingen per dag gemeld. 
Dat is tien procent meer dan een week geleden. Het RIVM constateert de laatste weken dat veel 
meer mensen de gang naar de teststraat maken. Dat heeft mogelijk te maken met de start van 
het hooikoortsseizoen. 
 
Het percentage tests dat positief uitpakt daalt al enkele weken, en bevindt zich nu ergens 
tussen de zeven en de acht procent. Dinsdag constateerde het RIVM dat het aantal 
besmettingen bij jongeren enigszins toeneemt. Bij 70-plussers is juist een daling zichtbaar, 
waarschijnlijk als gevolg van de voortschrijdende vaccinatie binnen die leeftijdsgroep. Bron: 
AD, 13 maart 2021.   
 
 

Weer fors meer nieuwe coronabesmettingen 
 
Vandaag zijn 6446 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM). Dat zijn er bijna vierhonderd meer dan vrijdag, toen er 6068 besmettingen 
werden geregistreerd. Het gaat om het grootste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 
januari. 
 
Gisteren lag het aantal nieuwe besmettingen op dagbasis met 6068 plots fors hoger dan de 
afgelopen weken. Gemiddeld werden de afgelopen week 4997 besmettingen per dag gemeld. 
Dat is tien procent meer dan een week geleden. Het RIVM constateert de laatste weken dat 
veel meer mensen de gang naar de teststraat maken. Dat heeft mogelijk te maken met de start 
van het hooikoortsseizoen.  
 
Het percentage tests dat positief uitpakt daalt al enkele weken, en bevindt zich nu ergens 
tussen de zeven en de acht procent. Dinsdag constateerde het RIVM dat het aantal 
besmettingen bij jongeren enigszins toeneemt. Bij 70-plussers is juist een daling zichtbaar, 
waarschijnlijk als gevolg van de voortschrijdende vaccinatie binnen die leeftijdsgroep. 
 
Voor het eerst constateerde de rijksdienst in de zogenaamde kiemsurveillance dat de Britse 
variant van het coronavirus echt de overhand gekregen heeft. Het RIVM en het kabinet 
waarschuwen al sinds januari voor het effect van die variant op het aantal besmettingen. De 
variant zou enkele tientallen procenten besmettelijker zijn dan de 'klassieke’.  
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vandaag gedaald naar 1875. Dat zijn er 35 
minder dan gisteren, toen er 1910 mensen met Covid-19 in de hospitalen werden geteld. Op 
de intensive care liggen nu 554 mensen met het coronavirus, 22 minder dan een dag eerder, 
en op de andere afdelingen 1321, 13 minder dan vrijdag. 
 
In de ziekenhuizen is de situatie eigenlijk al sinds eind januari stabiel. De laatste dagen liep 
het aantal nieuwe opnames weer iets op, zowel op verpleegafdeling als op intensive care. In 
de Tweede Kamer waarschuwden RIVM-baas Jaap van Dissel en ziekenhuisvoorman Ernst 
Kuipers deze week voor te snelle versoepelingen. De verwachting is dat de vaccinatiecampagne 
pas na deze maand effect heeft op de situatie in de zorg.  
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zaterdag gedaald naar 1875. Dat zijn er 35 
minder dan vrijdag, toen er 1910 mensen met Covid-19 in de hospitalen werden geteld. 

Op de intensive care liggen nu 554 mensen met het coronavirus, 22 minder dan een dag 
eerder, en op de andere afdelingen 1321, 13 minder dan vrijdag. Bron: AD, 13 maart 2021.  
 
Het RIVM meldt vandaag 6446 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er bijna vierhonderd 
meer dan vrijdag; het hoogste aantal sinds half januari. 
 
Gisteren lag het aantal nieuwe besmettingen op dagbasis met 6068 plots fors hoger dan de 
afgelopen weken. Gemiddeld werden de afgelopen week 4997 besmettingen per dag gemeld. 
Dat is tien procent meer dan een week geleden. Het RIVM constateert de laatste weken dat veel 
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meer mensen de gang naar de teststraat maken. Dat heeft mogelijk te maken met de start van 
het hooikoortsseizoen. 
 
Het percentage tests dat positief uitpakt daalt al enkele weken, en bevindt zich nu ergens 
tussen de zeven en de acht procent. Dinsdag constateerde het RIVM dat het aantal 
besmettingen bij jongeren enigszins toeneemt. Bij 70-plussers is juist een daling zichtbaar, 
waarschijnlijk als gevolg van de voortschrijdende vaccinatie binnen die leeftijdsgroep. Bron: 
AD, 13 maart 2021.   
 

Weer fors meer nieuwe coronabesmettingen: ‘derde golf nu echt ingezet’  
 
Vandaag zijn 6446 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM). Dat zijn er bijna vierhonderd meer dan vrijdag, toen er 6068 besmettingen 
werden geregistreerd. Het gaat om het grootste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 
januari. 
 
Gisteren lag het aantal nieuwe besmettingen op dagbasis met 6068 plots fors hoger dan de 
afgelopen weken. Gemiddeld werden de afgelopen week 4997 besmettingen per dag gemeld. 
Dat is tien procent meer dan een week geleden.  
 
De cijfers duiden erop dat de derde golf nu echt is ingezet, volgens OMT-lid Andreas 
Voss, hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ‘We weten dat de R 
(het getal dat aangeeft hoeveel anderen een besmet persoon gemiddeld besmet, red.) net boven 
de één ligt. Dan verwacht je dus een toename. In die zin verrassen deze cijfers me niet.’ 
 
Volgens Voss is het nog te vroeg om te concluderen of de hoge besmettingscijfers ook een 
gevolg zijn van de laatste versoepelingen. Na de middelbare scholen (gedeeltelijk) zijn sinds 
vorige week woensdag ook de kappers en andere contactberoepen weer open. ‘We gaan nog 
zien wat het effect daarvan is.’ De infectioloog ziet vooral dat mensen ongeduldig worden. ‘Je 
ziet hoe druk het is op de weg, en soms in de treinen. Dat is zorgelijk, want we moeten echt 
nog even alert zijn. De vooruitzichten zijn positief, maar op dit moment is er nog heel weinig 
speelruimte.’ 
 
Het RIVM constateert de laatste weken dat veel meer mensen de gang naar de teststraat 
maken. Dat heeft mogelijk te maken met de start van het hooikoortsseizoen. Het percentage 
tests dat positief uitpakt daalt al enkele weken, en bevindt zich nu ergens tussen de zeven en 
de acht procent.  
 
Dinsdag constateerde het RIVM dat het aantal besmettingen bij jongeren enigszins toeneemt. 
Bij 70-plussers is juist een daling zichtbaar, waarschijnlijk als gevolg van de voortschrijdende 
vaccinatie binnen die leeftijdsgroep. 
 
Voor het eerst constateerde de rijksdienst in de zogenaamde kiemsurveillance dat de Britse 
variant van het coronavirus echt de overhand gekregen heeft. Het RIVM en het kabinet 
waarschuwen al sinds januari voor het effect van die variant op het aantal besmettingen. De 
variant zou enkele tientallen procenten besmettelijker zijn dan de ‘klassieke’.  
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vandaag gedaald naar 1875. Dat zijn er 35 
minder dan gisteren, toen er 1910 mensen met Covid-19 in de hospitalen werden geteld. Op 
de intensive care liggen nu 554 mensen met het coronavirus, 22 minder dan een dag eerder. 
En op de andere afdelingen 1321, 13 minder dan vrijdag. 
 
In de ziekenhuizen is de situatie eigenlijk al sinds eind januari stabiel. De laatste dagen liep 
het aantal nieuwe opnames weer iets op, zowel op verpleegafdeling als op intensive care. In 
de Tweede Kamer waarschuwden RIVM-baas Jaap van Dissel en ziekenhuisvoorman Ernst 
Kuipers deze week voor te snelle versoepelingen. De verwachting is dat de vaccinatiecampagne 
pas na deze maand effect heeft op de situatie in de zorg. Bron: AD, 13 maart 2021.  
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Meeste positieve tests in Oost-Nederland sinds twee maanden, vier 
gemeenten vallen op 
 
In de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland zijn tussen 
gisterochtend en vanochtend 584 positieve coronatests gemeld. Sinds 15 januari lag dit aantal 
in deze regio niet meer zo hoog. Het beeld past in de ongunstige landelijke trend.  
De cijfers van veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland springen in Oost-Nederland het 
meeste in het oog. Afgelopen etmaal kwamen daar 315 nieuwe coronagevallen aan het licht: 
63 meer dan een dag eerder. Sinds 7 maart loopt het aantal nieuwe positieve tests in deze 
veiligheidsregio elke dag verder op - de lichte daling van donderdag daargelaten. 
 
Twee gemeenten kleuren rood op de coronakaart in Noord- en Oost-Gelderland: dat betekent 
dat er meer dan 55 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geteld afgelopen etmaal. Het gaat 
om Oldebroek (89 per 100.000) en Ermelo (67 per 100.000).   
 
In Apeldoorn testten zestig inwoners positief: zevenendertig per 100.000 inwoners. De 
afgelopen twee maanden lag dit aantal maar twee keer hoger: op 20 januari en op 25 februari.  
 
In zowel IJsselland (van 180 naar 178) als Flevoland (99 naar 91) liep het aantal nieuwe 
besmettingen heel iets terug ten opzichte van een etmaal eerder. Op de coronakaart hebben 
de gemeenten in Flevoland een lichte kleur: alleen Dronten is vanwege vijfendertig 
besmettingen per 100.000 inwoners oranje.  
 
De situatie in IJsselland is wat zorgelijker. Daar kleuren zes gemeenten oranje en twee 
gemeenten rood. Zwartewaterland spant de kroon en evenaart het eigen negatieve record. Er 
werden daar afgelopen 24 uur achtendertig inwoners positief getest, hetzelfde aantal dat 
woensdag werd gemeld. Met 167,5 besmettingen per 100.000 inwoners behoort 
Zwartewaterland bovendien tot de gemeenten met relatief de meeste positieve tests van 
Nederland.  
 
De grote gemeenten in IJsselland - Zwolle (22) en Deventer (18) - doen het goed en tellen 
weinig besmettingen per 100.000 inwoners. 
 
In heel Nederland werden tussen gisterochtend en vanochtend 6446 nieuwe coronagevallen 
geregistreerd, bijna vierhonderd meer dan een dag eerder. Het gaat om het grootste aantal 
meldingen in een etmaal sinds 14 januari.  
 
Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar stijgt sinds 
een paar dagen weer. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 35.849 meldingen van 
nieuwe gevallen. Dat komt neer op 5121 per dag. 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is wel iets gedaald: naar 1875. Dat zijn er 35 
minder dan gisteren, toen er 1910 mensen met corona in de hospitalen werden geteld. Op de 
intensive care liggen nu 554 mensen met het coronavirus, 22 minder dan een dag eerder, en 
op de andere afdelingen 1321, 13 minder dan gisteren. 
 
Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) telde vandaag wel 268 nieuwe 
opnamen wegens corona. Van deze gevallen gingen er 44 naar de intensive care. Er zijn nu 
1033 ic-bedden bezet, waarvan 479 door niet-corona-patiënten.  
 
De dagelijkse instroom in de ziekenhuizen stijgt licht, zegt het LCPS. ‘Dit ligt in de lijn der 
verwachting van de inmiddels (vermoedelijk) dominante Britse variant. Op basis hiervan 
verwachten we een geleidelijke stijging van de Covid-ziekenhuisbezetting na drie relatief 
stabiele weken.’ Bron: De Stentor, 13 maart 2021.   
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Coronavaccins eerlijker verdelen 

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz begon er deze week al over, maar nu 
willen ook Tsjechië, Slovenië, Letland en Bulgarije, dat de Europese regeringsleiders zich 
buigen over een eerlijker verdeling van de coronavaccins. 

De landen spreken in een brief aan de voorzitter van de raad van regeringsleiders, Charles 
Michel, van een 'grote ongelijkheid' als aankomt op de verdeling binnen Europa en vragen 
hem de zaak tijdens de komende coronatop aan de orde te stellen. 

‘Sommige landen zouden al groepsimmuniteit kunnen bereiken, terwijl andere 
op grote achterstand liggen’, schrijven ze. Kurz riep gisteren dat sommige lidstaten geheime 
deals sluiten extra vaccins te bemachtigen. De Europese Commissie ontkent dat. Bron: AD, 
13 maart 2021.  

Eén jaar na de eerste lockdown: we hangen murw gebeukt in de touwen 

Een jaar geleden ging Nederland in lockdown. Het zou drie weken duren. 365 dagen later 
zuchten we nog steeds onder het juk van de strenge maatregelen. En kunnen we langzaam 
maar zeker concluderen dat we er gewoon niet zo goed in zijn, in lockdowns. 

Saai. Afgestompt. Onmacht. Eenzaam. Alleen. Klotezooi. Bleeeeeeeeeeeeeeh. Zomaar een 
paar omschrijvingen van de huidige situatie. Een jaar geleden ging Nederland in lockdown. 
Het zou drie weken duren. 365 dagen later zuchten we nog steeds onder het juk van 
de strenge maatregelen. En kunnen we langzaam maar zeker concluderen dat we er gewoon 
niet zo goed in zijn, in lockdowns. Bron: AD, 13 maart 2021.   

Versoepelen kan alleen bij dalende besmettingscijfers 

‘We kunnen alleen versoepelen als er stabiele of dalende besmettingscijfers zijn', 
waarschuwen Duitse gezondheidsexperts. Met het toenemend aantal besmettingen met 
de Britse coronavariant zit dat er voorlopig niet in. Gisteren meldde het hoofd van het Robert 
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Koch-instituut al dat het land 'aan het begin van de derde golf' staat. 
 
‘De vorige lockdownmaatregelen waren al ontoereikend om de gevaarlijke Britse variant in te 
dammen', zegt arts en Bondsdaglid voor de CSU, Stefan Pilsinger, in de krant Augsburger 
Allgemeine. Hij voorspelt dat de Britse variant tot eenzelfde aantal besmettingen kan 
leiden als in december te zien was. Bron: AD, 13 maart 2021.  

 

Hasselt, de kleinste Hanzestad in ons land, werd het afgelopen jaar keihard getroffen door het 
coronavirus. © archief Freddy Schinkel   
 
 

Hoe corona het leven in Hasselt ontwrichtte: ‘het was dokteren in een 
rampgebied’  
 
Met de begrafenisstoeten zagen ze de dood letterlijk door de straten van Hasselt trekken. Als 
respectievelijk predikant, huisarts en begrafenisondernemer stonden Henk van Veldhuizen, 
Erik van Gijssel en Helmich van Dijk midden in de pandemie die precies een jaar geleden 
uitbrak. De drie inwoners van ’s lands kleinste Hanzestad werden zelf ook ziek.  
 
Omdat Hasselt met krap aan zevenduizend inwoners zo klein is, kent iedere inwoner wel een 
door corona getroffen gezin of familie. Maar door hun beroep maakten Van Dijk, Van Gijssel 
en Van Veldhuizen het leed achter tientallen voordeuren wel van heel nabij mee. En dat is 
ingrijpend, stellen ze eensgezind vast.  Het verdriet van toen is nog niet verwerkt: ‘Velen zijn 
nog in rouw.’ 
 
We kijken terug met ze, uitgerekend op het moment dat Zwartewaterland opnieuw is getroffen 
door een heftige coronagolf. Tientallen mensen worden positief getest en deze week overleed 
opnieuw iemand. Natuurlijk gaan de gedachten onmiddellijk terug naar vorig jaar 
maart.  Bron: De Stentor, 13 maart 2021. 
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In de coronacrisis is een stuwmeer aan uitgestelde operaties ontstaan. Het Isala ziekenhuis 
in Zwolle denkt zeker een half jaar nodig te hebben die weg te werken. Gelre ziekenhuizen in 
Apeldoorn en Zutphen zegt nog zeker het hele jaar druk te zijn met uitgestelde zorg. (Foto ter 
illustratie) © ANP   
 
 

Ruim 10.000 patiënten in de wacht bij Gelre en Isala; ziekenhuizen staan 
voor mega-operatie 
 
Ziekenhuis Isala in Zwolle en Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen hebben elk ruim 
5000 patiënten die nog wachten op een ingreep. De inhaalslag gaat vele maanden duren. 
Operatiekamers van andere ziekenhuizen zijn nodig om de wachtlijst weg te kunnen poetsen. 
Mits een nieuwe coronagolf geen roet in het eten gooit. 
 
Die meer dan 10.000 mensen staan in de wacht omdat de coronazorg al maandenlang 
menskracht en beschikbare bedden opslokt. Operaties van onder meer versleten heupen en 
knieën zijn daarom uitgesteld. Bron: AD, 13 maart 2021. 
 

Storing in zuurstoftoevoer kost tenminste zes mensen het leven 

Ten minste zes patiënten in Jordaans ziekenhuis zijn overleden door een storing in de 
zuurstoftoevoer. De politie van de plaats Salt moest eraan te pas komen om woedende 
familieleden van de getroffen patiënten buiten de deur te houden, meldden getuigen. 
 
Bronnen in de medische wereld zeggen niet te weten wat de oorzaak van de storing in de 
zuurstoftoevoer is geweest. De problemen deden zich voor op de intensive care, de afdeling 
verloskunde en de afdeling waar Covid-patiënten worden verpleegd. Bron: AD, 13 maart 2021.  
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Jordaanse minister opgestapt na zuurstofuitval ziekenhuis 

In Jordanië zijn zeker zes coronapatiënten overleden doordat de zuurstoftoevoer in een 
ziekenhuis het begaf. Honderdvijftig woedende familieleden zijn bij de poorten van het 
ziekenhuis tegengehouden door de politie. Minister Nathir Obeidat van Volksgezondheid is 
opgestapt vanwege het incident. 

Het is onbekend waarom er opeens geen zuurstof meer beschikbaar was in het ziekenhuis in 
Salt, iets ten westen van de hoofdstad Amman. De verpleegafdeling voor coronapatiënten werd 
getroffen, net als de intensive care en de afdeling verloskunde. 

Het aantal coronagevallen in Jordanië neemt sterk toe. Gisteren kwamen er bijna achtduizend 
nieuwe besmettingen bij, op een bevolking van een kleine tien miljoen mensen. Bron: NOS, 
13 maart 2021.  

GGD-teststraat in Assen zaterdag dicht door ‘verdrietig incident’ 

De testlocatie van de GGD aan de Aziëweg in Assen is tijdelijk dicht door een voorval 
zaterdagmiddag. De GGD meldt dat er 'een verdrietig incident’ heeft plaatsgevonden en 
daarom is besloten om de locatie te sluiten voor de rest van de dag. 

Het Dagblad van het Noorden schrijft dat een bezoeker onwel is geworden. Een GGD-
woordvoerder zegt tegen het dagblad dat het gebeuren flinke impact had op de medewerkers. 



168 

 

Het leek de GGD het beste om de locatie te sluiten en morgenochtend verder te gaan met 
testen. 

Ongeveer honderd mensen die nog een afspraak hadden staan worden doorverwezen naar een 
andere testlocatie. Of zij kunnen morgenochtend weer terecht op de locatie aan de Aziëweg.  

Volgens de woordvoerder reageerden alle aanwezigen begripvol op de tijdelijke sluiting van de 
locatie.  Bron: AD, 13 maart 2021.   

 

1.3 miljoen passagiers op luchthavens dankzij vaccinaties 

Luchthavens in de Verenigde Staten hebben vrijdag ruim 1,3 miljoen passagiers verwerkt, wat 
het hoogste niveau is sinds 15 maart vorig jaar. Het stijgende aantal reizigers geeft aan dat 
de hard getroffen luchtvaartsector in de VS langzaam begint te herstellen van de 
coronacrisis dankzij de vaccinaties tegen het virus. 

De cijfers komen van het overheidsbureau Transportation Security Administration (TSA) dat 
reizigers op Amerikaanse vliegvelden screent. De pandemie en de lockdowns tegen de 
virusuitbraak hebben Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zeer hard geraakt, met 
miljarden dollars aan verliezen. Vorig jaar kelderden de reizigersaantallen in de VS met 60 
procent. Maar nu steeds meer Amerikanen gevaccineerd worden nemen ook de boekingen toe. 

Ondanks de groeiende reizigersaantallen is van volledig herstel van de Amerikaanse 
luchtvaart nog lang geen sprake, want ze liggen nog altijd 38 procent lager dan voor de 
uitbraak van de wereldwijde coronapandemie. Bron: AD, 13 maart 2021.  

Het gaat nog jaren duren voordat de luchtvaart is hersteld, waarschijnlijk tot 2024 of 
2025, verwacht het economisch bureau van ING. De luchtvaart is een van de sectoren die 
het zwaarst is getroffen door de coronacrisis. De bank voorziet een begin van herstel in de 
tweede helft van dit jaar en daarbij zullen vakantiereizen het snelst terugkeren. 

Naar verwachting keren de zakenreizen langzamer terug. Volgens de economen komt het 
passagiersvolume wereldwijd dit jaar naar verwachting uit op veertig tot vijftig procent van 
het niveau van voor de coronapandemie. Daarbij speelt mee dat het binnenlands verkeer in 
grote landen als Rusland en China sneller herstelt. Dat is met name het geval in China omdat 
een tweede golf van het virus daar tot nu toe is uitgebleven. 

Het herstel van de wereldwijde scheepvaart is beter dan ING had verwacht en de sector zal dit 
jaar profiteren van het herstel van de wereldhandel. De bank denkt dat de gemiddelde 
handelsvolumes over zee boven het niveau van voor de pandemie zullen uitkomen. Ook hier 
is China een drijvende kracht. De cruisesector is een van de zwaarst getroffen sectoren in de 
scheepvaart en zal dit jaar nog steeds ver onder het niveau van voor de coronacrisis blijven. 
Bron: AD, 17 maart 2021. 
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© AFP — De luchtvaartsector in de VS krabbelt langzaam uit een diep dal 

 

Uitbraak Britse variant in Enter, burgemeester roept op om aan regels te 
houden 

Burgemeester Tigchelaar van de gemeente Wierden in Overijssel maakt zich zorgen over een 
uitbraak van de Britse variant op een basisschool in het dorp Enter. In een videoboodschap 
roept ze iedereen van de ruim 7000 inwoners van Enter op zich goed aan de regels te houden. 

De uitbraak in de basisschool is groter dan eerder gedacht. "Een grotere uitbraak in de zin 
van dat er nu al meer dan vijftig personen besmet zijn", zegt de burgemeester. Van de 
leerlingen die besmet zijn geraakt, is niemand ziek geworden. Na contactonderzoek is besloten 
dat tweehonderd personen preventief getest worden. 

De burgemeester spreekt van een grote zorg voor de gemeenschap in Enter, ook omdat het bij 
het merendeel van de besmettingen gaat om de Britse variant van het virus.  Bron: NOS, 14 
maart 2021. 

Een uitbraak van het coronavirus op basisschool De Talenter in Enter is groter dan gedacht, 
meldt burgemeester Doret Tigchelaar van de Overijsselse gemeente Wierden in een 
videoboodschap. ‘Een grotere uitbraak in de zin van dat er nu al meer dan vijftig personen 
besmet zijn’, zegt ze.  

De burgemeester spreekt van 'een grote zorg voor de gemeenschap in Enter', mede ook omdat 
het bij het merendeel van de besmettingen gaat om de besmettelijkere Britse variant van het 
virus. Van de leerlingen die besmet zijn geraakt, is niemand ziek geworden.  Bron: AD, 13 
maart 2021. 
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Op basisschool De Talenter woedt een coronabrandhaard. © De Talenter 
 
 

Uitbraak Britse variant coronavirus op basisschool in dorpje Enter 
 
Inwoners van het dorp Enter moeten zich de komende tijd extra goed aan de 
coronamaatregelen houden. Die dringende oproep doet burgemeester Doret Tigchelaar na een 
corona-uitbraak op basisschool De Talenter.  
 
Het coronavirus verspreidt zich volgens de gemeente momenteel volop in het dorp door de 
brandhaard. ‘Doe er nog even een schepje bovenop, want de signalen van de GGD zijn 
zorgwekkend’, laat Tigchelaar weten. ‘Op dit moment kan alleen ons eigen gedrag verdere 
verspreiding voorkomen, dus blijf de komende tijd zoveel mogelijk thuis, ga niet op pad en 
spreek niet met elkaar af.’ 
 
Bij meer dan vijftig kinderen en volwassenen is vastgesteld dat ze het virus onder de leden 
hebben, laat een woordvoerster van de gemeente Wierden weten. ‘Het is echt ernstig, horen 
we van de GGD, want het virus grijpt razendsnel om zich heen. Inmiddels zijn ook al 200 
mensen preventief getest’, zegt ze.  
 
De burgemeester heeft daarom ook een videoboodschap opgenomen om Enternaren zowel te 
waarschuwen als een hart onder de riem te steken.  
 
De GGD is volop bezig met een bron- en contactonderzoek om te voorkomen dat de 
coronabrandhaard zich verder nog verspreidt in Enter. Uit het onderzoek is al gebleken dat 
de meeste besmettingen door de Britse variant van het coronavirus zijn veroorzaakt. Die 
mutatie staat te boek als besmettelijker en mogelijk ook gevaarlijker als de oorspronkelijke 
variant van het virus.  
‘Maar het gevaarlijke is dat veel van de kinderen die nu besmet zijn vrijwel geen klachten 
hebben door het virus’, weet de gemeentewoordvoerster. ‘Dus die voelen zich prima, komen 
overal en besmetten misschien toch anderen.’   
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Tigchelaar voegt toe dat het vooral belangrijk is dat mensen zich laten testen, hoe mild de 
klachten ook zijn. ‘Maak vooral gebruik van de testcapaciteit die er is. Heb je klachten, hoe 
licht ook, laat je testen. Zo kunnen we verdere verspreiding tegengaan.’ 
 
Bestuurder Mirelle Schuurman van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand, waar De 
Talenter onder valt, liet eerder al weten helemaal niets te willen vertellen over de situatie op 
school. ‘Over corona communiceren wij niet met de pers, daar zien we de meerwaarde niet 
van in’, luidde haar commentaar.  
 
Uit een nieuwsbrief die vrijdag onder leerlingen en ouders is verspreid, blijkt dat de meeste 
besmettingen in de middenbouw en een deel van de bovenbouw zijn vastgesteld. De directie 
schrijft in de nieuwsbrief dat klassen waar geen positieve testresultaten zijn aanstaande 
maandag waarschijnlijk gewoon naar school kunnen.  Bron: AD, 13 maart 2021. 
 

 
Tweehonderd mensen gaan preventief getest worden, aldus Doret Tigchelaar 

Betrouwbare overheid is ons veel waard 

De uitbraak van corona en de toespraak van burgemeester heeft voor tamelijk veel onrust 
gezorgd in Enter. Ook de media pikten het nieuws op. NOS, Linda, RTL, NRC, RTV Oost, 
Tubantia en De Telegraaf maakten melding van de uitbraak in het Overijsselse dorpje Enter. 
Bij sv Enter en de Tennis Club Enter trok men ook dit weekeinde al de nodige conclusies. Op 
Krompatte (sv Enter) en bij de Baanakkers (TCE) gaat de accommodatie op slot. 

Nochtans gaan de deuren bij de Talenter maandagmorgen om 8.00 uur gewoon weer open. 
Volgens Mirelle Schuurman, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Katholiek 
Onderwijs Twenterand, waar De Talenter onder valt is dit ook verantwoord. Kinderen die 



172 

 

getest zijn, kunnen naar school. Kinderen die niet zijn getest blijven wat langer thuis. Ouders 
zijn vrij om te bepalen wat ze willen met hun kinderen. 

Ook bij de stembureaus is er extra aandacht voor de veiligheid. Maandag is er in Enter één 
stembureau geopend en hier zal in het bijzonder gelet worden op de veiligheid en wil men 
samenscholing voorkomen. 

Jos van Maasacker, die jarenlang deel uit maakte van de gemeenteraad, is van mening dat er 
onnodig paniekvoetbal wordt gespeeld. In een open brief aan Entersnieuws maakt hij zijn 
bezwaren kenbaar. 

 

Deze ochtend al vroeg werd ik door familie uit Maassluis, nabij Rotterdam, sterkte gewenst. 
‘Sterkte met corona’.  

Was om 9.00 uur, op NPO5, in het nieuws geweest. Corona uitbraak bij de Talenter. De 
situatie rondom corona had nu dan ook de landelijke pers gehaald. Een videoboodschap van 
de burgemeester doet de ronde. 

Uit het persbericht en de video haal ik belangrijke informatie: 

• De burgemeester is op zaterdagochtend alarmerend gebeld door de GGD. 
• Aantal corona besmettingen in Enter loopt hard op. 
• Het virus (wordt de Britse variant genoemd) verspreidt zich volop en vooral ook snel 

rondom de school. 
• Er is sprake van corona uitbraak: brandhaard Enter. 
• Rondom de brandhaard zijn 50 besmettingen vastgesteld. 

Laat ik vooropstellen dat ik in de naaste omgeving nare corona verhalen heb gehoord. De ernst 
van corona mag nooit worden onderschat. Denk dat velen hier ook zo over denken. 
Maar….. alarm laten afgaan, op een zaterdagochtend door de burgemeester, dát hakt erin. 

Daarom kan het geen kwaad om de feiten te onderzoeken. De officiële besmettingscijfers zijn 
te achterhalen via het RIVM en ook de gemeentelijke site van Wierden heeft een link. 
Kijk HIER voor de informatie. 

Deze cijfers geven een verrassend beeld: 

Aantal gemelde officiële besmetting in de gehele gemeente Wierden: 

• 14 maart: 5 nieuwe besmettingen 
• 13 maart (de dag van het alarm): 11 
• 12 maart: 13 
• 11 maart: 13 
• 10 maart: 5 
• 9 maart: 1 

(Bron: RIVM, gecheckt op zondagmiddag 14 maart) 

Als we Wierden vergelijken met de ons omringende gemeenten, is er geen sprake van een 
alarmerende bijzondere situatie in Wierden. Wierden zit qua rangorde ‘gemelde besmettingen’ 
niet hoog. Gelukkig! Waarom belde de GGD dan juist op deze zaterdag (groot alarm) met de 
burgemeester van Wierden? Onverwacht en niet geheel logisch 

De cijfers werpen een ander beeld op de zaak. 

• Het betreft cijfers over de gehele gemeente Wierden en niet louter Enter; 
• Het aantal besmetting loopt deze week zeker niet hard op zoals wordt beweerd. 

Besmettingen nemen zelfs af; 
• Uit de cijfers blijkt in ieder geval geen “brandhaard” Enter. 
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• Vijftig besmettingen die louter gelinkt worden aan deze brandhaard: dat lijkt nu niet 
erg aannemelijk. 

Op grond hiervan vind ik het niet goed te begrijpen dat de burgemeester nu paniekvoetbal 
speelt. Uitgebreide actie: Met persberichten, video’s en regionale interviews. Op het woord van 
de overheid moet men kunnen vertrouwen en de aannames moeten altijd kloppen. 

Iedereen in verwarring. Onvervalst alarm vanuit het gemeentehuis terwijl de cijfers nu juist 
dat alarm en de ernst ervan juist niet onderbouwen. Vals alarm? Hoe zit het nu precies? 

Laten we hopen dat het virus snel onder controle komt, verdere ellende ons bespaard blijft en 
we het nieuwe normaal snel kunnen inwisselen voor het “oude normaal”. 

Tot slot hoop ik dat de leerlingen van de Talenter weer snel en veilig van onderwijs kunnen 
genieten. 

Jos van Maasacker 14 maart 2021. 

Bron: Enters Nieuws 

 

 
 
 
Ridder Jorisschool Zwolle dicht door corona, zes medewerkers besmet 
 
Basisschool Ridder Jorisschool in Zwolle is een week dicht, omdat leerkrachten besmet zijn 
geraakt met het coronavirus. Het is de eerste school in Zwolle die sinds de opening op 8 
februari de deuren moet sluiten. 
 
De school in Westenholte geeft komende week afstandsonderwijs, omdat vier leerkrachten, de 
conciërge en een klasse-assistent besmet zijn met het coronavirus. ‘In overleg met de GGD 
hebben we besloten om de school een week te sluiten’, legt schoolleider Daniëlle Wessels uit. 
Bron: De Stentor, 14 maart 2021.  
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Ridder Jorisschool moet een week dicht, omdat zes medewerkers van de school positief zijn 
getest op corona. © Google Maps 
 
 

Provincie Zuid-Tirol gaat maatregelen versoepelen 
 
Terwijl vanaf maandag voor miljoenen Italianen weer een strikte lockdown geldt, neemt de 
provincie Zuid-Tirol voorzichtige stappen om de coronamaatregelen te versoepelen. Vanaf 
maandag kunnen kinderen in de hele provincie weer terecht 
in kinderdagverblijven en basisscholen, zo heeft het provinciebestuur zaterdag 
bekendgemaakt. Kappers en schoonheidssalons mogen ook weer open.  
 

 

@ EPA — Zaterdagmiddag in Italië  
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Een week later mogen ook de winkeliers weer aan de slag. Tijdens de paasperiode van 3 tot 5 
april zijn de strenge coronamaatregelen, waartoe voor heel Italië - behalve Sardinië - is 
besloten, echter opnieuw van toepassing in de populaire vakantieregio. 

Het is de bedoeling om na de paasvakantie een 'gele zone' te worden en dan verder te 
versoepelen, zoals het openen van bars en restaurants, aldus de verklaring. 

Vanaf maandag worden regio's als Lazio met de hoofdstad Rome, Lombardije met Milaan, 
Piëmont, Veneto en Emilia-Romagna zogenaamde rode zones. Alle scholen en 
kinderdagverblijven moeten dicht, net als winkels. Restaurants mogen 
alleen afhaalmaaltijden aanbieden. De bewegingsvrijheid binnen de regio's wordt ernstig 
beperkt. Mensen worden alleen geacht hun huis te verlaten voor noodzakelijke boodschappen, 
met uitzonderingen voor werk of noodgevallen. Bron: AD, 13 maart 2021. 

Protesten tegen coronabeleid in Duitsland 

In meerdere Duitse steden waren vandaag protesten tegen het coronabeleid. Zo verzamelden 
zich honderden mensen in München, maar ook in Dresden. In die laatste plaats ontstonden 
opstootjes tussen oproerpolitie en demonstranten. Er moesten waterwerpers ingezet worden. 
Bron: AD, 13 maart 2021. 

Bij een verboden betoging tegen het coronabeleid in het Oost-Duitse Dresden zijn zeker twaalf 
agenten gewond geraakt. Een deel van hen werd belaagd toen demonstranten massaal 
oprukten. Politici reageerden geschokt op het geweld.  

Hoewel de manifestatie van de zogenoemde Dwarsdenken-beweging niet was toegestaan, 
waren naar schatting toch ruim duizend personen komen opdagen. Deze tegenstanders van 
de coronalockdown hielden geen afstand en droegen ook nauwelijks mondkapjes. De 
autoriteiten hadden ongeveer 1800 agenten ingezet. Bron: Tubantia, 13 maart 2021.  

 

 
© Angelika Warmuth/dpa — Demonstranten in München tegen de coronamaatregelen 
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© Reuters — Aanhoudingen in Berlijn tijdens het coronaprotest. Ook in andere Duitse steden 
zijn demonstranten opgepakt.  

 

Burgemeester Van Veldhuizen terug na corona: ‘loslaten voelde als falen, 
alsof je van het veld wordt gehaald’ 

Onno van Veldhuizen keert maandag terug als burgemeester van Enschede. Bijna vijf 
maanden hield het coronavirus huis in lichaam en geest van een vitale vijftiger. ‘Het was alsof 
ik mensen in de steek liet.’ Of hij dat burgemeesterswerk nog eens zes jaar trekt? ‘Dat weet je 
nooit.’ 

 

Onno Van Veldhuizen, track video 

Het is die ene passage die zich laat lezen als de kroniek van een onaangekondigde dood. Het 
is eind oktober/ begin november als Onno van Veldhuizen (58) besluit zijn gedachten op 
papier te zetten. Hij ligt in het ziekenhuis en is gesloopt, lichamelijk en mentaal. Schrijven is 
nog het enige waartoe hij fysiek af en toe in staat is. Iets meer dan een week en vele duistere 
visioenen later volgt vanuit huis de ‘Ze hebben me gered-brief’, als ode aan het zorggilde dat 
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hem in het ziekenhuis MST omringde en als groet aan: ‘Lieve allemaal’. Bron: Tubantia, 13 
maart 2021.   

Vaccineren kost huisartsen meer inspanning, tijd en geld dan verwacht 

Huisartsen gaan in totaal zo'n 4,5 miljoen Nederlanders vaccineren, ruim een derde van het 
totaal. En dat is volgens henzelf een hele klus. Het kost meer inspanning, tijd en geld dan 
verwacht. 

Huisartsen gaan in totaal zo'n 4,5 miljoen Nederlanders vaccineren, ruim een derde van het 
totaal. En dat is volgens henzelf een hele klus. Het kost meer inspanning, tijd en geld dan 
verwacht. "Het is niet zoals bij de griepprik", aldus huisarts Claire Crans uit Ede. 

Veel huisartsen zijn kritisch en ongerust over hun rol in de vaccinatiestrategie. Het vaccineren 
levert hen vijf tot tien keer meer werk op, door administratieve rompslomp als registratie, de 
gezondheidscheck, de wachttijd en afstandsregels. En dat drukt op de reguliere zorg, die 
gewoon doorgaat. 

‘De reguliere zorg mag niet afgeschaald worden, omdat we moeten vaccineren. Daar wringt 
het’ zegt huisarts Jeroen van Breemen uit Breda. ‘We beseffen als huisarts het belang van het 
snel toedienen van de beschikbare vaccins aan de meest kwetsbaren. We voelen de 
verantwoordelijkheid en we hebben de expertise. Maar de praktijk ligt stil als we alles moeten 
inrichten voor de vaccinaties. Dus doen we het nu in het weekend.’ 

Bovendien is er een praktisch probleem: veel huisartsenpraktijken blijken te klein behuisd, 
omdat gevaccineerde personen na de prik 15 minuten moeten blijven ter observatie. Als je als 
praktijk een flink aantal patiënten wil vaccineren op één dag, dan zit de wachtruimte zo vol. 
De meeste praktijken prikken daarom op zaterdagen op GGD-locaties, of huren zelf 
bijvoorbeeld een gymlokaal. 

We krijgen een financiële compensatie van 21 euro per prik, aldus Claire Crans, huisarts. 

En dat brengt uiteraard kosten met zich mee. Per prik krijgt een huisarts 21 euro vergoed. 
Crans: "Ik kan me voorstellen dat de minister zich niet helemaal realiseert wat er op ons 
afkomt. Van die financiële vergoeding moeten we alles betalen: van de ruimte tot gemaakte 
overuren of waarnemingen door collega-huisartsen. De praktijk zal moeten uitwijzen of we 
daarmee uitkomen." 

Huisartsen dienen overigens lang niet altijd zelf de vaccins toe. Vaak zijn het assistenten of 
wordt er personeel opgeleid om te prikken. Zij werken wel altijd onder supervisie van een 
huisarts. 

In Zeeland, Limburg en Noord-Brabant hebben huisartsenpraktijken hun eerste ronde 
vaccinaties zo goed als afgerond. Daar zijn mensen met het syndroom van Down, morbide 
obesitas en mensen tussen de 62-64 jaar geprikt met het AstraZeneca-vaccin. 

Komende week is Gelderland aan de beurt, de vaccins hiervoor zijn afgelopen week geleverd. 
Daarna volgen Utrecht en Flevoland en vervolgens de overige (noordelijke) provincies. 

Vooralsnog gaat het dus om relatief kleine groepen die worden gevaccineerd, maar vanaf mei 
volgen grote aantallen tijdens speciale 'prinevents'. Vanaf dan worden er grote leveringen 
vaccin verwacht. De GGD's kunnen opschalen tot maximaal 1,5 miljoen prikken. En als er 
voldoende vaccin is, dan kunnen huisartsen maximaal 250.000 prikken per week zetten. 
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"Dat wordt nog een hele uitdaging", zegt Crans. Op 9 maart hebben huisartsen hun zorgen 
besproken met het RIVM op een ledenraad waarin ook Jaap van Delden, hoofd vaccinatie van 
het RIVM, een reactie gaf. 

Huisartsen willen ondersteuning in de uitvoering, met name in het regelen van alternatieve 
locaties voor te krappe praktijkruimtes. Bovendien willen de huisartsen een zo groot mogelijke 
levering van 'batches' vaccin per praktijk. De kleine plukjes die nu per keer geleverd worden, 
hebben volgens de huisartsen een grote impact en vragen naar verhouding veel inzet. 

De boodschap van huisartsen is helder, zegt voorzitter Ella Kalsbeek van de Landelijke 
Huisartsen Vereniging op hun website. ‘Hoe beter huisartsen weten waar ze aan toe zijn en 
hoe groter de groep die ze op een moment kunnen vaccineren, hoe beter de vaccinaties zijn te 
organiseren naast de andere patiëntenzorg. En wij en de overheid kunnen een hoop doen om 
hen in de organisatie zo goed mogelijk te ontzorgen.’Bron: NOS, 13 maart 2021.   

Defensie gaat grotere rol spelen bij vaccinaties 

Om het grootste deel van de volwassen bevolking in juli te hebben gevaccineerd, zal defensie 
een grotere rol gaan spelen bij de vaccinatiecampagne. Dat bevestigt een woordvoerder van 
koepelorganisatie GGD GHOR Nederland aan Nieuwsuur. 

Minister Hugo de Jonge en Jaap van Delden, programmadirecteur covid-19-vaccinaties bij het 
RIVM, lieten vorige week weten dat het haalbaar is om begin juli acht miljoen Nederlanders 
volledig, en vier miljoen mensen gedeeltelijk te hebben gevaccineerd. 

Om dat doel te bereiken zullen spoedig zo'n 2,5 miljoen mensen per week een prik moeten 
krijgen. De GGD zal daarom de capaciteit uitbreiden van 60 priklocaties naar 140 in de maand 
mei. 

De GGD denkt dat 1,5 miljoen prikken per week haalbaar is. Huisartsen zouden de rest 
moeten prikken. 

Ook het ministerie van Defensie bevestigt dat er gesprekken zijn met het ministerie van 
Volksgezondheid over uitbreiding van de ondersteuning door defensie-medewerkers bij het 
vaccineren. Nu levert defensie op kleine schaal personeel bij de beveiliging en het transport 
van vaccins. 

Als in juli het grootste deel van de mensen in Nederland gevaccineerd zal zijn, zoals de minister 
en het RIVM willen, moeten er nog ruim 10 miljoen prikken worden gezet. Defensie heeft al 
zo'n duizend mensen standby staan om de GGD's te ondersteunen. 

Het is ook mogelijk dat defensie administratieve ondersteuning gaat leveren. Hoeveel mensen 
defensie precies gaat leveren is nog niet bekend. De GGD wil verder het personeel uitbreiden 
door gebruik te maken van uitzendbureaus. 

Minister De Jonge bevestigt vandaag in zijn Kamerbrief dat het doel is op 4 juli 18 miljoen 
prikken te hebben gezet. Daar zitten 8 miljoen mensen bij die volledig zijn gevaccineerd. Ook 
schrijft De Jonge over de rol van de huisartsen. 

De grootste onzekerheid blijven de leveringen van de vaccins. Alleen bij Pfizer is de levering 
stabiel en wordt die ook uitgebreid. De nieuwkomer, het vaccin van Johnson & Johnson dat 
vanaf eind deze week op de markt zal komen, zal pas in april zijn geleverd. 
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Bij AstraZeneca moeten de verwachte leveringen steeds naar beneden worden bijgesteld. Toch 
zijn de leveringen, volgens de minister, steeds stabieler en rekent het kabinet in het tweede 
kwartaal op grote aantallen. Bron: NOS, 13 maart 2021. 

Duizenden demonstranten in Duitsland tegen coronamaatregelen 

In verschillende Duitse steden is gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Enkele 
duizenden mensen verzamelden zich in München in de buurt van het Beierse 
staatsparlement. 

De politie zei dat ze de demonstratie 's middags moesten onderbreken omdat verschillende 
regels niet in acht werden genomen. Niet alleen werd het aantal deelnemers overschreden. In 
veel gevallen droegen mensen geen mondmasker en hielden ze zich niet aan de 
minimumafstand. 

In Düsseldorf gingen ongeveer tweeduizend mensen de straat op. Dat gebeurde ook in een 
colonne van campers. Meer dan honderd van dat soort voertuigen trokken door de stad. 

In de hoofdstad Berlijn demonstreerden zo'n duizend mensen op verschillende plekken. 
Daarnaast lieten mensen in Dresden, Kiel, Hannover en Stuttgart van zich horen. Op sommige 
plekken waren opstootjes tussen betogers en de politie. Hier en daar werd pepperspray 
ingezet. 

In enkele steden gingen ook tegendemonstranten de straat op, al waren dat kleinere aantallen. 
Bron: NOS, 14 maart 2021 

.   

Ziekenhuisopnames stijgen opnieuw in België, besmettingen nemen toe 
met elf procent 

Van 7 tot 13 maart werden elke dag gemiddeld 156 Belgen opgenomen in het ziekenhuis met 
Covid-19. Dat een stijging met 6 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. 
Ook het aantal nieuwe besmettingen neemt verder toe, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van 
gezondheidsinstituut Sciensano. 
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Tussen 4 en 10 maart werden er dagelijks gemiddeld 2.613 nieuwe besmettingen vastgesteld, 
een stijging met 11 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal werden in ons land, 
sinds de start van de pandemie, nu al 805.321 besmettingen geregistreerd. 

Wanneer we de dagcijfers vergelijken van deze week met de week daarvoor zien we overwegend 
een stijging. Op de laatste dag waarvoor er bevestigde cijfers zijn, woensdag 10 maart, waren 
er 3.399 besmettingen. Het hoogste dagcijfer was op 14 december (3.843).  

Het reproductiegetal stijgt volgens het dashboard van Sciensano lichtjes naar 1,05, wat 
betekent dat de epidemie opnieuw aan kracht wint. 

Er werden dagelijks gemiddeld 45.366 coronatesten afgenomen, wat neerkomt op een 
toename met 8 procent. 

De positiviteitsratio of het aantal positieve testen op het totale aantal afgenomen testen 
bedraagt 6,3 procent. Dat is een zeer lichte daling is van 0,1 procent. 

Van 7 tot 13 maart werden elke dag gemiddeld 156 coronapatiënten opgenomen in het 
ziekenhuis. Dat een stijging met 6 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse 
periode. 

In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers 1.905 mensen in het ziekenhuis, 
waarvan er 474 intensieve zorg nodig hebben. 

Het aantal overlijdens daalt nog steeds. Van 4 tot 10 maart lieten dagelijks gemiddeld 24,9 
mensen het leven. Dat is een daling met 7,9 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit 
op 22.421 Covid-19-overlijdens. 

Intussen hebben 755.160 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt 
met 6,6 procent van de totale bevolking. Zowat 378.932 landgenoten kregen ook al een tweede 
prik en zijn dus volledig gevaccineerd, goed voor 3,3 procent van de totale bevolking. 

In Vlaanderen zijn 490.504 inwoners minstens deels gevaccineerd, goed voor 7,4 procent van 
de bevolking. 234.646 onder hen (3,54 procent) zijn al volledig ingeënt. 

Gemiddeld komen er in België elke dag een 21.464 vaccinaties bij, voornamelijk eerste 
dosissen nu de vaccinatiecentra zijn opgestart. In de ziekenhuizen zou het personeel nu zo 
goed als volledig minstens een eerste keer gevaccineerd moeten zijn. 

Het record van het aantal toegediende vaccins staat op 4 maart, met voorlopig ruim 45.000 
inentingen. Bron: De Morgen, 14 maart 2021. 

Ben jij ook meer gaan bewegen? Dikke kans dat je dan een vrouw bent 
 
Ook als de corona-tijd is afgelopen blijven we (veel) meer aan beweging doen. Dat blijkt uit 
een peiling onder 1500 lezers van de Stentor.  En vrouwen zijn stelliger in die belofte dan 
mannen.  
 
‘Dit is geen voornemen van het nieuwe jaar, wat met een maand voorbij is. Ik geloof dat 
mensen dit vol zullen houden. Ze hebben nu langer geproefd van de voordelen van 
bewegen’,  zegt sportpsycholoog Anne Spitse (30), als docent verbonden aan de afdeling 
sportkunde van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Bron: De Stentor, 14 maart 2021.  
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Een hardloopster bezig met een ochtendrondje in corona-tijd. © ANP  
 
 

Door coronacrisis zijn vooral lager opgeleiden veel minder gaan bewegen 
 
Vooral lager opgeleiden zijn door de coronacrisis in 2020 minder gaan bewegen. Dat blijkt uit 
onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 
 
De coronamaatregelen zorgen ervoor dat 32 procent van de Nederlanders boven de 25 jaar 
minder is gaan bewegen. Zij halen de richtlijn van tweeënhalf uur matig-intensief bewegen, 
zoals wandelen, fietsen of sporten, per week niet. Dit gaat vooral om lager opgeleiden, moeders 
met schoolgaande kinderen en ouderen. Bron: de Stentor, 14 maart 2021.   
 

 
 
Broedseizoen in gevaar door coronawandelaars. Door corona gaan wandelaars er extra vaak 
op uit en veroorzaken daardoor veel overlast voor broedende vogels. Boswachter Jonathan 
Leeuwis luidt nu de noodklok. Gedraag je alsof je op kraamvisite bent. Maak geen foto’s van 
broedende vogels. Let op de huisregels van het natuurgebied. Bron: AD, 15 maart 2021. 
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Langzame wandelaars hebben vier keer meer kans op overlijden aan 
corona 
 
Onderzoek van de universiteit van Leicester wijst uit dat langzame wandelaars vier keer meer 
kans hebben om de overlijden aan Covid-19 dan mensen die er een sneller looptempo op na 
houden. Ook lopen mensen met een trage tred twee keer risico op het krijgen 
van ernstige coronaklachten.  
 
De studie onder 412.596 deelnemers van middelbare leeftijd onderzocht de relatie tussen het 
BMI - een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft - en het 
zelf opgegeven wandeltemp met het risico op ernstige Covid-19 en het de sterftecijfers onder 
patiënten. 
Uit de analyse blijkt dat mensen met een normaal gewicht die langzaam lopen bijna 2,5 keer 
meer kans op het ontwikkelen van zware coronaklachten hebben. Ook hebben zij 3,75 meer 
kans te overlijden dan snelle wandelaars van normaal gewicht. 
 
Professor lichaamsbeweging Tom Yates, zegt: ‘We wisten al dat obesitas en 
zwakte de belangrijkste risicofactoren zijn voor het verloop van Covid-19, maar dit is de eerste 
studie die aantoont dat langzame wandelaars een veel hoger risico lopen.' 
 
Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat zwaarlijvige maar snelle 
wandelaars minder risico lopen, dan langzame wandelaars met een normaal gewicht. Yates 
wil dat bij de preventie rekening wordt gehouden met deze factoren. 
 
‘Bekend was dat snelle wandelaars over het algemeen een goede 
cardiovasculaire en hartgezondheid hebben', zegt de hoogleraar. ‘Daardoor zijn ze beter 
bestand tegen externe stressfactoren, maar dit is voor infectieziekten nog niet aangetoond.' 
Bron: De Stentor, 16 maart 2021. 

 
Tumult door vluchtende jeugd bij feestje in woning Haarlem 
 
Dertig personen van uit het hele land waren zaterdagavond aanwezig in een pand aan de 
Generaal Joubertstraat in Haarlem. Meerdere buren belden rond 22.30 uur over 
geluidsoverlast van een grote groep jongelui in een woning. Toen de politie arriveerde, nam 
een deel van de aanwezigen de benen.  
 
De agenten kwamen na de melding aan de deur, maar ze werden niet toegelaten. Terwijl de 
politie werd opgehouden, probeerden ongeveer vijftien jongeren via de achterzijde weg te 
komen. Er is daar geen achterom en men verspreide zich via verschillende tuinen. 
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Uiteindelijk kon van alle aanwezigen de gegevens worden genoteerd. Er was in de woning, die 
bleek te zijn verhuurd, sprake geweest van een feestje: er werd veel drank, lachgascilinders 
en ballonnen aangetroffen. 

Twee personen zijn aangehouden vanwege het niet kunnen voldoen aan de identificatieplicht, 
een ander, een 17-jarige jongen uit Papendrecht, voor het plegen van verzet. Ook zijn 
bekeuringen voor overtreden van de avondklok uitgeschreven. 

Niet alleen in Haarlem, maar ook in Eindhoven zijn arrestaties verricht wegens het overtreden 
van de avondklok. Acht mannen en een vrouw waren zaterdagavond in een appartement 
illegaal aan het gokken. De politie ontdekte het illegale gokfestijn dankzij een tip. 

Agenten vielen het appartement aan het winkelcentrum Woensel iets voor 22.45 uur binnen. 
Ze troffen er meerdere pokertafels aan waaraan werd gespeeld. De aangehouden verdachten 
zijn 20 tot 48 jaar oud. Zij zitten nog vast en worden zondag gehoord. Een volgens de politie 
groot geldbedrag is in beslag genomen. Bron: De Telegraaf, 14 maart 2021.  

Bij een feest met ongeveer dertig aanwezigen in een woning in Haarlem zijn 
zaterdagavond drie arrestaties verricht. Ook zijn bekeuringen uitgeschreven voor 
het overtreden van de avondklok. 

Volgens de politie ontstond rond 22.30 uur tumult in en rond de Generaal Joubertstraat, 
omdat jongeren probeerden weg te vluchten uit de woning toen de politie arriveerde. Het feest 
vond plaats in een via een bed en breakfast-organisatie gehuurde woning. Ongeveer dertig 
jeugdigen, afkomstig uit het hele land, hadden er hun intrek genomen en namen deel aan een 
zogenoemde silent disco met veel drank en lachgas, aldus de politie. 

Agenten gingen er heen nadat meerdere buren belden over geluidsoverlast. De agenten werden 
echter niet toegelaten toen ze aan de deur stonden. Ondertussen constateerde de politie dat 
ongeveer vijftien jongeren aan de achterzijde en via een dak de woning verlieten en probeerden 
te vluchten. Ze verspreidden zich via verschillende tuinen. 

Uiteindelijk zijn volgens de politie van alle aanwezigen de namen genoteerd. Twee feestvierders 
werden aangehouden omdat ze zich niet konden identificeren. Een ander, een 17-jarige jongen 
uit Papendrecht, werd opgepakt voor het plegen van verzet. Bron: De Stentor, 14 maart 2021. 

 

Quarantainecentrum Haren  @ De Telegraaf   

Jonge asielzoekers klimmen over hek quarantainecentrum 
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Zes minderjarige asielzoekers tussen de 15 en 18 jaar zijn zaterdagmiddag over de hekken 
van een quarantainecentrum in een voormalig hotel in Haren, Groningen, geklommen. Ze zijn 
naar een supermarkt in het dorp gegaan. Dat bevestigt een woordvoerder bij het Centraal 
Orgaan Asielzoekers (COA). Inmiddels zouden zij allemaal weer terug zijn op de locatie. Bron: 
De Telegraaf, 14 maart 2021. 

Timmermans erkent fouten van de EU bij bestellen vaccins 

De Europese Unie heeft fouten gemaakt bij het bestellen van coronavaccins. Vicevoorzitter 
Frans Timmermans van de Europese Commissie geeft dat toe in het Duitse dagblad Der 
Tagesspiegel. 

‘In de huidige situatie moet je ervoor zorgen dat heel Europa vaccins krijgt’, zegt de PvdA’er. 
‘Het klopt dat er fouten zijn gemaakt bij het bestellen van de vaccins, zowel in Brussel alsook 
in de lidstaten’, aldus Timmermans, die na afloop van de pandemie de balans wil opmaken. 
‘Dan kunnen we zien wat we verkeerd en wat we goed hebben gedaan.’ Wel is hij van mening 
dat een Europese aanpak ook in het voordeel is van de rijkere lidstaten. 

De Europese Commissie wordt sterk bekritiseerd vanwege haar aarzelende optreden en 
strategische fouten bij de inkoop van vaccins. Daarnaast is er ook onvrede bij een aantal 
lidstaten over de verdeling van de vaccins. 

Inmiddels zijn door Brussel zeker 1,4 miljard doses van de reeds in de EU toegelaten vaccins 
besteld. Dat zou meer dan genoeg moeten zijn voor de ongeveer 450 miljoen Europeanen. 
Bron: De Telegraaf, 14 maart 2021.  

Veel minder coronatests bij proef in Dronten dan verwacht 

In de gemeente Dronten hebben zich veel minder inwoners laten testen dan waarop vooraf 
was gerekend. Tot afgelopen woensdag zijn ruim 14.000 coronatests afgenomen als onderdeel 
van een proef waarbij iedereen, met of zonder klachten, uitgenodigd is zich te laten testen. 

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent dat dit 
minder is dan verwacht, zo zei hij volgens Omroep Flevoland bij een bezoek aan de testlocatie 
in sporthal 't Dok. 

De sporthal is sinds 10 februari één van de vier grootschalige testlocaties in Nederland waar 
de proef wordt gehouden. Dat duurt nog tot en met 21 maart. Dat het er tot nu toe maar 
14.000 mensen zijn opgekomen, is volgens minister De Jonge lager dan de inzet was. ‘We 
zullen dus na afloop goed moeten evalueren wat het effect is geweest op de 
infectieziektebestrijding.’ 

Tegelijk nuanceert de minister: ‘Je kunt ook zeggen: er zijn wel 14.000 testen afgenomen, 
waarvan een groot aantal anders niet zou zijn afgenomen. Daardoor zijn er meer positieve 
gevallen in beeld gekomen. Die zijn eerder in quarantaine gegaan en hebben niet de 
gelegenheid gehad om anderen te besmetten. Dus dat het een succes is geweest, is zonder 
meer het geval, maar hoeveel kun je pas na afloop zeggen.’ 

In de gemeente Dronten wonen ruim 40.000 mensen. In totaal zijn er 17.250 huishoudens 
uitgenodigd. Zelfs als dat eenpersoonshuishoudens zouden zijn, konden er in theorie ruim 
51.000 tests worden afgenomen. Iedereen mocht drie testen laten afnemen. Bron: NOS, 14 
maart 2021.  

Leveringen AstraZeneca afhankelijk van goedkeuring Leidse fabriek 
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AstraZeneca kan alleen voldoen aan z'n belofte om voor eind maart 30 miljoen doses vaccin 
aan de EU te leveren als de productielocatie in Leiden wordt goedgekeurd. Dat blijkt uit een 
document dat persbureau Reuters heeft ingezien. De 30 miljoen doses zijn al minder dan de 
helft dan AstraZeneca eigenlijk zou leveren. 

De fabriek van het Leidse bedrijf Halix werd in het contract met de EU als één van de vier 
locaties aangewezen die vaccins voor de EU zou produceren. De andere locaties liggen in België 
en in het VK. Alleen de locatie in België heeft tot nu toe vaccins voor de EU geproduceerd. 

Waarom het Europees Medicijnagentschap de productielocatie nog niet heeft goedgekeurd is 
niet helder. Volgens een anonieme bron tegenover Reuters zou dat tegen het eind van maart 
kunnen gebeuren. In het document dat Reuters heeft ingezien staat dat AstraZeneca ervan 
uitgaat dat de locatie uiterlijk 25 maart is goedgekeurd. In de daaropvolgende week zouden 
dan 10 miljoen vaccins geproduceerd kunnen worden. Bron: NOS, 14 maart 2021. 

Nog vier EU-landen klagen over verdeling vaccins 

Na Oostenrijk hebben ook Slovenië, Tsjechië, Letland en Bulgarije geklaagd over de in hun 
ogen oneerlijke verdeling van vaccins over de EU-lidstaten. De vijf landen hebben een brief 
gestuurd aan Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen en voorzitter Charles 
Michel van de Europese Raad. Ze willen een EU-top houden over de onenigheid. 

Gisteren leverde de Oostenrijkse premier Kurz als eerste kritiek. Volgens Kurz krijgt Nederland 
bijvoorbeeld veel meer vaccins dan Kroatië en heeft Malta meer dan drie keer zoveel vaccins 
per hoofd van de bevolking als Bulgarije. Daarom eiste hij volledige transparantie over de 
verdeelsleutel. 

Volgens andere landen is er niks schimmigs aan de hand. Alle vaccins die door de EU zijn 
aangekocht worden naar rato verdeeld over de lidstaten. Als landen echter afzien van extra 
doses mogen andere lidstaten die overnemen. Dat zou het verschil in leveringen verklaren. 

De hoogste ambtenaar van het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid, Ines Stiling, 
deelt de kritiek van haar premier Kurz niet. Volgens haar is de verdeling "in balans en 
transparant". 

Kurz zelf kreeg recent ook kritiek omdat hij op eigen houtje handelde, in plaats van in EU-
verband. Samen met de Deense premier bezocht hij Israël. De drie landen spraken de intentie 
uit om samen productiefaciliteiten voor vaccins op te zetten. Bron: NOS, 13 maart 2021. 

Vliegveld Maastricht enige luchthaven die vorig jaar winst maakte 

Maastricht Aachen Airport heeft vorig jaar een winst behaald van een miljoen euro. Het is de 
enige Nederlandse luchthaven die in het coronajaar zwarte cijfers boekte. Directeur Jos 
Roeven zegt tegen de regionale omroep 1limburg dat de winst "bijna exclusief te danken is 
aan vrachtvluchten". 

Net als op alle andere vliegvelden daalde ook hier het aantal passagiersvluchten vanwege de 
pandemie. ‘We zijn het enige vrachtvliegveld van Nederland", zegt Roeven tegen de omroep. 
"Natuurlijk wordt er veel vracht via Schiphol vervoerd, maar dat is maar een heel klein 
percentage op het geheel. Schiphol is toch een echte passagiersluchthaven. En zoals we 
allemaal weten, heeft het passagiersvervoer in 2020 erg onder druk gestaan.’ 

‘Het vrachtvervoer op Maastricht is vorig jaar enorm toegenomen, met tweeëntwintig procent. 
Als dat niet het geval was geweest, dan hadden we toch echt wel de passagiersinkomsten 
gemist’, zegt Roeven. Bron: NOS, 14 maart 2021.    
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ING-rapport: herstel van de luchtvaart begint in China en Rusland 

De luchtvaartsector zal zich dit jaar enigszins herstellen van de enorme klap die het vorig jaar 
door de corona-uitbraak incasseerde. Maar een volledig herstel zal niet eerder optreden dan 
in 2024 of 2025. China en Rusland zullen de eerste landen zijn waar weer volop wordt 
gevlogen. 

Dat schrijft ING op basis van de prognoses van luchtvaartkoepel Iata, vliegtuigbouwers en 
luchtvaartmaatschappijen. De onderzoeksafdeling van de bank publiceert woensdag een 
studie naar de internationale ontwikkelingen, Global Outlook Aviaton 2021. 

Zodra de vaccinatiecampagnes in Europa en Azië op gang komen, zullen de reisbeperkingen 
afnemen en de luchtvaartmaatschappijen weer frequenter gaan vliegen. Landen met een grote 
binnenlandse markt die ook weinig te lijden hebben gehad van een tweede coronagolf, zoals 
China en Rusland, zullen volgens de studie het voortouw nemen. De Europese luchtvaart zal 
meer moeite hebben om de prestaties uit recordjaar 2019 te evenaren. Bron: Het Financieële 
Dagblad, 17 maart 2021. 

Schiphol telde slechts 500.000 passagiers in februari 

De situatie in de Europese luchtvaart is nog steeds zeer zorgelijk. Schiphol publiceerde 
dinsdag actuele verkeer- en vervoercijfers en die waren slechter dan in januari toen het 
luchtverkeer ook al veel last had van reisbeperkingen. Het aantal passagiers kromp in februari 
naar 500.000, van wie een groot deel overstapte op de luchthaven. Precies een jaar geleden 
waren dat er nog bijna vijf miljoen. 

Ook het aantal vluchten op Schiphol is dramatisch gedaald, naar ruim 10.000 per maand. 
Steeds vaker gaat het daarbij om vrachtvluchten. Inmiddels is een op de vijf toestellen die de 
luchthaven aandoet, een vrachtvliegtuig. Het uitvoeren van cargovluchten is aantrekkelijk nu 
de tarieven hoog zijn. 

Schiphol Group is vorig jaar zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Omdat 
veel vluchten uitvielen en miljoenen passagiers thuis bleven, kelderden de inkomsten 
behoorlijk. Dit jaar verwacht de luchthavengroep weer veel meer passagiers te ontvangen, als 
er meer vaccinaties en testen zijn uitgevoerd. 

Door de beperkingen leed de groep vorig jaar een nettoverlies van vijfhonderddrieënzestig 
miljoen euro, tegen een winst van driehonderdvijfenvijftig miljoen euro een jaar eerder. In het 
resultaat is een waardedaling van vierenzestig miljoen euro van het vastgoed opgenomen. Het 
bedrijfsresultaat (ebitda) sloeg om naar een verlies van tweehonderdzes miljoen euro. 

De omzet daalde met zevenenvijftig procent naar zeshonderdachtentachtig miljoen euro, zo 
blijkt uit de jaarcijfers die vrijdag zijn bekendgemaakt. Daarmee leed Schiphol Group op iedere 
euro aan inkomsten een verlies van tweeëntachtig cent. Bron: Het Financieële Dagblad, 17 
maart 2021. 

Eerst op vakantie en vrienden bezoeken 

In het ING-rapport worden Europa en de Verenigde Staten genoemd als de continenten die 
het laatst zullen profiteren van het herstel van de burgerluchtvaart. Of de vraag naar 
vliegreizen daar deze zomer al gaat opveren is onzeker: veel Europese landen hebben de 
lockdowns weer verscherpt vanwege een oplopend aantal besmettingen. 

Het herstel zal uiteindelijk komen van passagiers die op een veilige manier op vakantie willen 
of hun familie en vrienden gaan opzoeken. De zakenreiziger zal naar verwachting minder snel 
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weer in een vliegtuig stappen en dat is een tegenvaller voor veel luchtvaartmaatschappijen. 
Een negatieve ontwikkeling is ook dat de brandstofprijs een sterke stijging laat zien. 

Voor de periode na 2025 is de sector wat minder optimistisch geworden, constateert ING. 
Werd eerst nog een uitbundige groei voorzien voor de lange termijn, mede door de opkomst 
van Azië als economische grootmacht, nu zien luchtvaartkoepel Iata en vliegtuigbouwer 
Airbus een jaarlijkse stijging van slechts enkele procenten. Boeing houdt het nog op 4% groei 
per jaar. Bron: Het Financieële Dagblad, 17 maart 2021. 

Gezondheidscertificaat Groene Paspoort 

De Europese Commissie werkt aan een gezondheidscertificaat, het zogenaamde 'groene 
paspoort', om reizen binnen de EU vóór de zomervakantie te vergemakkelijken, aldus 
commissaris Thierry Breton. Dit certificaat zal informatie bevatten ,,waaruit blijkt dat een 
persoon is ingeënt tegen Covid-19, is hersteld of een negatief resultaat heeft gekregen bij de 
test." 

Breton: ‘Het zal in elektronische of papieren vorm zijn, om diegenen te respecteren die dit niet 
op hun smartphone willen zetten.’ Het certificaat is geldig binnen de gehele Europese 
Unie. ‘We werken eraan om het voor juni klaar te hebben’, zei Breton, die stelde dat het 
essentieel is dat we er alles aan doen om het toeristenseizoen te redden. Bron: De Stentor, 14 
maart 2021.   

Waarschuwingsschot gelost bij demonstratie Malieveld toen politiehond 
werd aangevallen door vechthond 

De politie heeft vandaag met enkele charges een einde gemaakt aan een demonstratie op het 
Malieveld. Er mochten maximaal tweehonderd mensen aanwezig zijn, maar dat werden er 
vanmiddag duizenden. De ME en het waterkanon moesten eraan te pas komen om de rust te 
laten terugkeren. Een waarschuwingsschot werd gelost toen een hondengeleider werd 
aangevallen.  

 

Een man werd aangehouden nadat hij door een politiehond tegen de grond was gewerkt. © 
AFP  

Aan de randen van het Malieveld in Den Haag braken relletjes uit. De politie, die werd bekogeld 
met vuurwerk, pakte in totaal twintig mensen op. Een groep van enkele tientallen 
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demonstranten bleef lange tijd hangen in de buurt van het Malieveld en kreeg uiteindelijk de 
opdracht zich te verspreiden. Vijf personen die toch weer naar het Malieveld wilden gaan, 
werden aangehouden en geboeid afgevoerd. 

Met charges waarbij politiepaarden werden ingezet, werden al eerder veel demonstranten van 
het Malieveld verwijderd. De politie bevestigt dat er zelfs een waarschuwingsschot moest 
worden gelost. Dat gebeurde toen een hondengeleider van de politie werd belaagd door 
demonstranten tijdens een charge. Zijn hond werd geschopt en zelf werd hij belaagd door een 
vechthond. Daarop werd het waarschuwingsschot gelost. Of de vechthond en zijn eigenaar 
ook zijn opgepakt, is onduidelijk.   

Op twitter gaan heftige filmpjes rond van enkele charges. Twee demonstranten raakten 
gewond nadat politiehonden tegen hen waren ingezet omdat zij weigerden te vertrekken. Op 
een filmpje is te zien dat een liggende man met een politiehond aan zijn been, hard wordt 
geslagen op zijn hoofd. De man moest naar het ziekenhuis waar hij moest worden gehecht. 
De politie heeft op dat filmpje nog geen reactie gegeven. 

De politie heeft op Twitter wél gereageerd op een ander filmpje waarbij ook iemand hard wordt 
geslagen: ‘De aanleiding voor zijn aanhouding is niet te zien. Hij werd aangehouden omdat hij 
agenten aanviel met een stok’, aldus de politie. Te zien is dat die man inderdaad een stok in 
zijn handen heeft en toch ook wel dat hij een klap uitdeelt. 

Bij een ander incident werd een vrouw geraakt door een bus van de ME nadat een - 
vermoedelijk - agent in burger de vrouw een duw gaf. ‘Dit was nadrukkelijk niet de bedoeling’, 
aldus de politie in een verklaring. 

De actievoerders van de groep ‘Nederland in Verzet’ demonstreerden op het Malieveld tegen 
de huidige coronaregels en kabinet Rutte onder de noemer ‘Nederland in verzet, weg met dit 
kabinet’. Het gaat om dezelfde organisatie die de afgelopen weken op het Museumplein in 
Amsterdam aanwezig was. Dat ging soms goed en leidde soms tot rellen.  

 
 

De ME veegde het Malieveld met veel machtsvertoon leeg. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto 

Van een officiële demonstratie was trouwens geen sprake. Organisator Michel Rijenga wilde 
dat wel, maar trok het verzoek in toen hij hoorde dat er maar tweehonderd man mocht komen. 
Wel zou hij op het Malieveld ‘koffie gaan drinken’, zoals hij ook steeds deed op het 
Museumplein. Dat leidde net als in Amsterdam tot een grote toeloop van mensen. Omdat de 
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verkiezingen nu voor de deur staan, is dit vermoedelijk de laatste ‘koffiedrink-actie’ van 
Rijenga. 

Omdat er vandaag in diverse steden - waaronder dus Den Haag - óók werd gedemonstreerd 
voor een ‘eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid’, werd het extra druk en dus onrustig op het 
Malieveld. Eén man werd opgepakt die de politie te lijf ging met een stok. De demonstratie 
voor het klimaat verliep overigens wel volgens plan en volgens de gemaakte afspraken. 

Volgens een gemeentewoordvoerder van Den Haag waren er voor vandaag twee demonstraties 
aangevraagd: een voor op het Malieveld en een voor het naastgelegen Koekamp. Een van de 
actievoerders voor het klimaat en een van ‘Nederland in Verzet’. Die laatste ging dus officieel 
niet door, maar veel demonstranten kwamen toch.  

Vanwege corona was de afspraak dat er maximaal tweehonderd mensen aanwezig mochten 
zijn op het Malieveld. Dat maximale aantal was al snel bereikt vanmiddag. Vandaar dat de 
politie mensen opriep om niet meer te komen.  

De politie bleef aanvankelijk ‘voor het overzicht’ demonstranten naar het Malieveld leiden. Zo 
stonden ter hoogte van het provinciehuis honderden demonstranten, die aanvankelijk niet bij 
het Malieveld konden komen, maar later werden doorgelaten. Onder luid gejuich stroomden 
zij het Malieveld op.  

Eerder versperden politiebusjes nog de weg vanaf Den Haag Centraal Station naar het 
Malieveld. Rond 13.00 uur riep de politie demonstranten die nog onderweg waren op om niet 
meer te komen. ‘Het maximale aantal deelnemers dat is toegestaan bij de demonstratie op het 
Malieveld is bereikt. Er is een noodbevel van kracht. Ben je onderweg naar het Malieveld? 
Kom niet en ga naar huis!’ twitterde de politie. 

De demonstranten probeerden het Malieveld te verlaten en richting het centrum te lopen, 
maar zijn daarbij teruggedreven door de politie. Ook daarbij werd een waterkanon ingezet. 

Vanwege de politie-inzet werden verschillende wegen afgesloten. Ook konden mensen niet 
meer met de trein richting Den Haag reizen. Met de trein vertrekken vanaf Den Haag bleef wel 
mogelijk. De NS maakte melding van een ‘storing’ op de eigen website met reisinformatie, met 
als oorzaak ‘inzet politie’. Bron: AD, 14 maart 2021.  

 

Haags Malieveld vol met demonstranten, politie roept op weg te blijven 

Het maximale aantal mensen dat mag demonstreren op het Malieveld is al bereikt. In totaal 
mochten er 200 mensen komen. Inmiddels is er een noodbevel van kracht en roept de politie 
mensen op om niet meer te komen en naar huis te gaan. Er is veel politie aanwezig in en om 
het centrum van Den Haag.  

De actievoerders van de groep Nederland in Verzet demonstreren tegen de huidige 
coronaregels en kabinet Rutte onder de noemer ‘Nederland in verzet, weg met dit kabinet’. De 
organisatie riep mensen op om vandaag naar het Malieveld te komen. Dit protest zou volgens 
het aangemaakte evenement op Facebook tot 16.00 uur duren. Bron: De Stentor, 14 maart 
2021.  
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Het Malieveld is inmiddels 'vol'. Het maximum aantal deelnemers is bereikt. © District8 

 
 

Politie beëindigt met charges ‘te drukke’ demonstraties op Malieveld, 
rust keert langzaam terug 

De politie heeft vandaag met enkele charges een einde gemaakt aan twee demonstraties op 
het Malieveld. Er mochten maximaal 200 mensen aanwezig zijn op het grote veld vlakbij het 
Centraal Station maar dat werden er vanmiddag al snel veel te veel. Een grote groep mensen 
weigerde te vertrekken. Het waterkanon moest eraan te pas komen om de rust te laten 
terugkeren.  

Aan de randen van het Malieveld in Den Haag braken relletjes uit. De politie, die werd bekogeld 
met vuurwerk, heeft verschillende mensen opgepakt. Met charges waarbij politiepaarden 
werden ingezet, zijn de relschoppers van het Malieveld verwijderd. 

De actievoerders van de groep Nederland in Verzet demonstreerden op het Malieveld tegen de 
huidige coronaregels en kabinet Rutte onder de noemer ‘Nederland in verzet, weg met dit 
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kabinet’. Het gaat om dezelfde ‘organisatie’ die de afgelopen weken op het Museumplein in 
Amsterdam aanwezig was. Dat ging soms goed en leidde soms tot rellen.  

Omdat er vandaag ook in diverse steden - waaronder Den Haag - werd gedemonstreerd voor 
een ‘eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid’, werd het veel te druk en dus onrustig op het 
Malieveld. Eén man werd opgepakt die de politie te lijf ging met een stok.  

Volgens een gemeentewoordvoerder van Den Haag waren er voor vandaag twee demonstraties 
aangevraagd: een voor op het Malieveld en een voor het naastgelegen Koekamp. Een van 
actievoerders voor het klimaat en een van ‘Nederland in Verzet’. Die laatste club heeft haar 
aanvraag vrijdag ingetrokken, vertelt hij, maar kondigde - net als steeds in Amsterdam 
gebeurde - wel aan vrijblijvend ‘koffie te gaan drinken’ op het Malieveld. Daar kwamen vele 
honderden mensen op af.  

Vanwege corona zijn de afspraken wel dat er maximaal tweehonderd mensen aanwezig 
mochten zijn op het Malieveld. Dat maximale aantal was al snel bereikt vanmiddag. Vandaar 
dat de politie mensen opriep om niet meer te komen.  

De politie bleef aanvankelijk voor het overzicht demonstranten naar het Malieveld leiden. Zo 
stonden ter hoogte van het provinciehuis honderden demonstranten, die aanvankelijk niet bij 
het Malieveld konden komen, maar later werden doorgelaten. Onder luid gejuich stroomden 
zij het Malieveld op.  

Eerder versperden politiebusjes nog de weg vanaf Den Haag Centraal Station naar het 
Malieveld. Rond 13.00 uur riep de politie demonstranten die nog onderweg waren naar het 
Malieveld nog op niet meer te komen. ‘Het maximale aantal deelnemers dat is toegestaan bij 
de demonstratie op het Malieveld is bereikt. Er is een noodbevel van kracht. Ben je onderweg 
naar het Malieveld? Kom niet en ga naar huis!’, twitterde de politie. 

De demonstranten probeerden het Malieveld te verlaten en richting het centrum te lopen, 
maar zijn daarbij teruggedreven door de politie. Ook daarbij werd een waterkanon ingezet. Er 
is een noodbevel van kracht. 

Vanwege de politie-inzet werden verschillende wegen afgesloten. Ook konden mensen niet 
meer met de trein richting Den Haag reizen. Met de trein vertrekken vanaf Den Haag bleef wel 
mogelijk. De NS maakt melding van een ‘storing’ op de eigen website met reisinformatie, met 
als oorzaak ‘inzet politie’. De NS verwacht dat dit tot 16.30 uur duurt.   

 
 
Actievoerders bij het Malieveld. De zogenaamde koffiedrinkers sluiten hun protesttour in Den 
Haag af. Ze hebben wekenlang (met name op het Museumplein) gedemonstreerd tegen de 
coronamaatregelen. © ANP  
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In meer dan veertig steden in Nederland, waaronder dus Den Haag, wordt vandaag 
gedemonstreerd voor een ‘eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid’ onder de noemer 
Klimaatalarm. Via de website Klimaatmars2021.nl hebben zo’n 30.000 mensen aangegeven 
online of fysiek mee te doen aan de landelijke demonstratie.  

De demonstranten eisen dat de overheid ‘het roer omgooit en bedrijven dwingt zelf te betalen 
voor de klimaatschade die ze aanrichten, in binnen- en buitenland’. ‘De overheid moet erop 
toezien dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om te verduurzamen. Op eigen kosten. 
Wij verkiezen mensen boven vervuilende bedrijven’, aldus de organisatie.  Bron: De Stentor, 
14 maart 2021  

 

 Fraude met coronadocument 

De Koninklijke Marechaussee heeft tientallen reizigers onderschept die met een vervalst 
coronadocument ons land probeerden binnen te komen of juist uit te reizen. De grenswachters 
constateren dat bij een vlucht vaak hetzelfde document van een negatief testresultaat wordt 
gebruikt door verschillende personen. Bron: De Telegraaf, 14 maart 2021. 

 

 

Australië en Singapore werken samen om toerisme op te starten 

Australië werkt samen met Singapore om vanaf juli een reisbubbel tussen beide landen in te 
stellen om het toerisme nieuw leven in te blazen. Dat maakte Australisch vicepremier Michael 
McCormack zondag bekend. ‘Nu het vaccin wereldwijd wordt uitgerold, zullen we meer 
bubbels opstarten’, zegt hij. 

Australië had de grenzen sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus gesloten om 
eventuele uitbraken op het eigen grondgebied te voorkomen. Mensen die geen Australisch 
staatsburgerschap hebben, mochten het land niet binnen, op enkele uitzonderingen na. 



193 

 

De deal die Australië gesloten heeft met Singapore moet toestaan dat mensen, na 
vaccinatie, tussen de twee landen kunnen reizen zonder dat ze in quarantaine hoeven. Ook 
wordt besproken of er een gezamenlijk vaccinatiecertificaat kan komen en of reizen voor 
studenten of zakenmensen al hervat kan worden. Nog op tafel ligt of wereldwijde reizigers die 
naar Australië willen dat via Singapore moeten doen en daar eerst twee weken in isolatie gaan. 

Australië heeft al een soortgelijke afspraak met Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeelanders kunnen 
naar Australië reizen zonder in quarantaine te hoeven. Die bubbel werd wel al een aantal keer 
onderbroken omwille van een aantal coronabesmettingen. 

In Sydney is een quarantainemedewerker positief getest op het coronavirus, het gaat om de 
eerste lokale besmetting in 55 dagen. De man werkte in twee hotels waarin teruggekeerde 
reizigers verplicht in isolatie moeten verblijven. De 47-jarige man had de eerste van twee doses 
van het Pfizer/BioNTech-vaccin gekregen. Ambtenaren nemen nu contact op met alle bekende 
contacten en hebben een lijst uitgegeven met locaties die de bewaker heeft bezocht. 

‘Ik denk dat de boodschap hiervan aan iedereen is: wees niet zelfgenoegzaam’, zei Brad 
Hazzard, minister van Volksgezondheid in New South Wales. ‘We zitten midden in een 
pandemie die eens in de 100 jaar voorkomt, we moeten het serieus nemen.’ Bron: De Stentor, 
14 maart 2021. 

 

© Kees Martens/DCI Media — Lenie Murk en haar man  

Kapster Lenie (72) legt na 58 jaar haar schaar neer: ‘op deze manier kan 

ik niet werken’ 

Bijna drieënzeventig is ze en achtenvijftig jaar kapster. Het liefst had Lenie Murk de zestig 
jaar volgemaakt maar dat gaat haar door de coronacrisis niet lukken. Op 10 april sluit ze haar 
salon in de binnenstad van Eindhoven. ‘Ik ben nu alleen nog opengegaan om afscheid te 
nemen van mijn klanten’, zegt ze met tranen in haar ogen.   

‘Op deze manier kan ik niet werken’, verzucht Lenie Murk, waarmee ze doelt op het afgelopen 
jaar waarin kapsalons meermaals dicht moesten. ‘Dit is zo mijn vak niet meer. Ik moet mijn 
klanten aanraken en knuffelen. Ik ben met ze meegegroeid, ik knip hun kinderen en 
kleinkinderen. Ik bespreek alles met ze, heb scheidingen voorkomen, help jongens en meiden 



194 

 

bij het kiezen van hun studies. Ik heb een hele hechte band met mijn klanten.’ Bron: AD, 14 
maart 2021.   

Horrorjaar voor Geesje: ze is al twaalf maanden doodziek door corona, 
maar niemand kan haar helpen 

Maart 2020 glijdt Geesje Bos (43) uit Bunnik vrolijk op ski’s van de Oostenrijkse hellingen, 
onwetend van welke ellende haar te wachten staat. Ze raakt besmet met corona en wordt 
doodziek, maar de reguliere zorg kan niks voor haar doen. ‘Meerdere keren had ik het gevoel 
gehad dat het einde nabij was.’ 

Het is in september 2019 gezellig op het eeuwfeest van de Algemene Werkgeversvereniging 
Nederland (AWVN), de club waarvoor Geesje Bos bedrijven door heel Nederland adviseert. Bos 
spreekt er met een aantal collega’s af dat ze het feestje een vervolg gaan geven. Het wordt een 
skivakantie in Oostenrijk. Bron: AD, 14 maart 2021. 

 
Ex-covidpatiënt Geesje Bos met Sammie op haar stoel voor het raam. Tijdens het revalideren 
zat ze daar vaak naar buiten te kijken. © Angeliek de Jonge    

 

Iets minder coronabesmettingen dan afgelopen dagen 

Vandaag zijn vierhonderd coronabesmettingen minder vastgesteld dan gisteren. Dat meldt het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met 6012 nieuwe coronagevallen ligt 
het aantal ook vandaag echter weer hoger dan het gemiddelde van afgelopen weken. 

Gisteren en vrijdag lag het aantal nieuwe besmettingen per dag met respectievelijk 6432 en 
6068 plots fors hoger dan de afgelopen weken. Het waren de hoogste aantallen sinds half 
januari. Gemiddeld werden de afgelopen week 4997 besmettingen per dag gemeld. Dat is tien 
procent meer dan een week geleden.  

De cijfers duiden erop dat de derde golf nu echt is ingezet, stelde OMT-lid Andreas Voss, 
hoogleraar Infectiepreventie aan de Radboud Universiteit Nijmegen gisteren tegenover deze 
site. ‘We weten dat de R (het getal dat aangeeft hoeveel anderen een besmet persoon gemiddeld 
besmet, red.) net boven de één ligt. Dan verwacht je dus een toename. In die zin verrassen 
deze cijfers me niet.’  

Volgens Voss is het nog te vroeg om te concluderen of de hoge besmettingscijfers ook een 
gevolg zijn van de laatste versoepelingen. Na de middelbare scholen (gedeeltelijk) zijn sinds 
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vorige week woensdag ook de kappers en andere contactberoepen weer open. ‘We gaan nog 
zien wat het effect daarvan is.’ De infectioloog ziet vooral dat mensen ongeduldig worden. ‘Je 
ziet hoe druk het is op de weg, en soms in de treinen. Dat is zorgelijk, want we moeten echt 
nog even alert zijn. De vooruitzichten zijn positief, maar op dit moment is er nog heel weinig 
speelruimte.’ 

Het RIVM constateert de laatste weken dat veel meer mensen de gang naar de teststraat 
maken. Dat heeft mogelijk te maken met de start van het hooikoortsseizoen. Het percentage 
tests dat positief uitpakt daalt al enkele weken, en bevindt zich nu ergens tussen de zeven en 
de acht procent. 

Dinsdag constateerde het RIVM dat het aantal besmettingen bij jongeren enigszins toeneemt. 
Bij 70-plussers is juist een daling zichtbaar, waarschijnlijk als gevolg van de toenemende 
vaccinatie binnen die leeftijdsgroep. 

Voor het eerst constateerde de rijksdienst in de zogenaamde kiemsurveillance dat de Britse 
variant van het coronavirus echt de overhand gekregen heeft. Het RIVM en het kabinet 
waarschuwen al sinds januari voor het effect van die mutatie op het aantal besmettingen. De 
variant zou enkele tientallen procenten besmettelijker zijn dan de ‘klassieke’. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag gestegen naar 1922. Dat zijn er 47 
meer dan zaterdag, toen er 1875 mensen met Covid-19 in het hospitaal lagen. Op de intensive 
care liggen nog steeds 554 mensen met corona, evenveel als een dag eerder. Op de andere 
afdelingen verbleven zondag 1368 mensen die door het virus zijn geveld, 47 meer. 

In de ziekenhuizen is de situatie sinds eind januari tamelijk stabiel. Afgelopen week liep het 
aantal nieuwe opnames weer iets op, zowel op de verpleegafdeling als op de intensive care, 
maar gisteren daalde het weer wat. In de Tweede Kamer waarschuwden RIVM-baas Jaap van 
Dissel en ziekenhuisvoorman Ernst Kuipers afgelopen week voor te snelle versoepelingen. De 
verwachting is dat de vaccinatiecampagne pas na deze maand effect heeft op de situatie in de 
zorg. Bron: De Stentor, 14 maart 2021.  

Aantal nieuwe positieve tests loopt op in IJsselland, uitschieters in 
Zwolle en Lelystad 

In de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland zijn tussen 
gisterochtend en vanochtend 565 positieve coronatests gemeld, iets minder dan 24 eerder 
(584). De gemeenten Zwartewaterland, Oldebroek en Ermelo vallen (opnieuw) in negatieve zin 
op. 

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden een dag eerder nog 315 nieuwe 
coronagevallen gemeld: het hoogste aantal in twee maanden. Met 242 positieve tests in het 
afgelopen etmaal zet deze ongunstige trend niet door. Sinds 7 maart liep het aantal nieuwe 
positieve tests in deze veiligheidsregio elke dag verder op - de lichte daling van donderdag 
daargelaten.  

De andere twee veiligheidsregio's in dit gebied registreerden - in tegenstelling tot een dag 
eerder - wéI wat meer nieuwe besmettingen. De GGD's in IJsselland telden 213 positieve tests, 
35 meer dan gisteren werd gemeld. In Flevoland liep het aantal nieuwe coronagevallen op met 
110, een dag eerder waren het er nog 91. 

De gemeente Zwartewaterland springt opnieuw in het oog. Afgelopen 24 uur kwamen daar 35 
geregistreerde besmettingen bij. Dat zijn er 154 per 100.000 inwoners. Daarmee behoort 
Zwartewaterland landelijk weer bij de gemeenten met de meeste positieve tests in verhouding 
tot het aantal inwoners. De afgelopen dagen kwamen er in Zwartewaterland 162 
coronagevallen bij. 
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Ook Ermelo en Oldebroek kleuren net als gisteren rood op de coronakaart. Dat betekent dat 
er meer dan 56 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd het afgelopen etmaal. 
In Ermelo werden in absolute zin 19 mensen positief getest, in Oldebroek waren het er 17. 

In zowel Voorst, Zeewolde als op Urk werd afgelopen 24 uur slechts één coronageval gemeld. 
In Zwolle kwamen tussen gisterochtend en vanochtend 43 besmettingen aan het licht, 33 per 
100.000 inwoners. Een aantal dat in de Overijsselse hoofdstad sinds 8 januari niet meer zo 
hoog lag. Ook Lelystad telde - in vergelijking met de afgelopen weken - relatief veel nieuwe 
besmettingen: 26. Dat zijn er ook 33 per 100.000 inwoners. Op 17 januari werden daar voor 
het laatst meer dan 26 positieve tests geregistreerd. 

In Deventer bleken 26 inwoners het coronavirus onder de leden te hebben (26 per 100.000 
inwoners) en in Apeldoorn waren het er 39: 24 per 100.000 inwoners. Bron: De Stentor, 14 
maart 2021. 

 

 

Nederlandse tandartsen willen meehelpen met vaccineren 

Nederlandse tandartsen bieden aan om de GGD mee te helpen met het toedienen van 
coronaprikken. Ze hebben daar ervaring mee en beschikken over de infrastructuur om snel 
aan de slag te gaan. Dat zegt de KNMT, beroepsorganisatie van tandartsen, in een interview 
op BNR. 

Volgens Henk Donker, bestuurslid van de KNMT, kunnen tandartsenpraktijken in hoog tempo 
prikken zetten. Daarnaast vindt hij dat tandartsen goed getraind zijn om dit werk te doen. 
'Tandartsen hebben veel ervaring met injecteren. Een verdoving geven in de onderkaak is veel 
lastiger dan een eenvoudig prikje in een bovenarm.' Volgens Donker ziet het ministerie van 
Volksgezondheid echter nog niks in het plan. Bron: De Stentor, 14 maart 2021.   
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Suriname gaat meer vaccineren 
 
Suriname zal de komende tijd de snelheid van het vaccineren flink opvoeren, naar gemiddeld 
1500 vaccinaties per dag. Dat is noodzakelijk om een partij van 50.000 vaccins zo snel 
mogelijk toe te dienen omdat de houdbaarheid eind juni verloopt. Dat heeft directeur Rakesh 
Gajadhar Sukul van het ministerie van Volksgezondheid bevestigd. 
 
Sinds de start van de vaccinatiecampagne, ongeveer drie weken geleden, staat de teller zondag 
op ruim 5400 mensen die een eerste vaccinatie hebben gehad.  
 
De partij van 50.000 doses was een onaangekondigde gift van de Indiase regering. Suriname 
is blij met de donatie, maar heeft hierdoor onverwacht eerder de snelheid van prikken op 
moeten voeren, aldus Sukul. Eind maart, begin april komt ook een zending van rond de 
25.000 vaccins binnen. Dit zijn vaccins die Suriname gekocht heeft via het internationale 
Covax-initiatief. 
 
Om te voorkomen dat er op een bepaald moment meer vaccins zijn dan verwerkt kunnen 
worden, doen de autoriteiten er nu alles aan mensen te stimuleren zich aan te melden voor 
een prik. Op dit moment hebben bijna 15.000 mensen zich geregistreerd.  Bron: De Stentor, 
14 maart 2021. 
 

 
IC verpleegkundigen bezig met de verzorging van een coronapatiënt © ETZ/Ellen den Ouden 
 
 

Verkeerde voorlichting over overlevingskans op ic: oude folder nog op 
veel plekken beschikbaar 
 
Ouderen worden soms verkeerd voorgelicht over hun overlevingskansen op de intensive care. 
In een eerste versie van de folder ‘gesprekshulp behandelgrenzen’ van Patiëntplus staat 
foutief dat driekwart van de mensen met corona overlijdt op de intensive care. Inmiddels is 
bekend dat slechts 20 procent van de mensen die vanwege het coronavirus op de ic 
terechtkomt, overlijdt. De folder is echter op papier en digitaal nog op veel plekken 
beschikbaar.  
 
Een behandeling op de ic is zeer heftig en overleven is niet gegarandeerd, dezelfde kwaliteit 
van leven als voor de behandeling ook niet. De hulp geeft veel informatie, zodat de patiënt ook 
gefundeerd een beslissing kan nemen samen met een arts. ‘Daarmee wordt voorkomen dat 
elk besluit vanuit de arts wordt genomen’, zegt Michiel Hageman van Patiëntplus, de maker 
van de folders.  
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Maar niet in alle folders staat de juiste informatie. In eerste versies staat dat driekwart van 
de mensen met het coronavirus op de intensieve care overlijdt. Het kan reden voor mensen 
zijn om dan maar van de ic af te zien.  Bron: De Stentor, 14 maart 2021. 
 
 

Meneer Pannenkoek Deventer haalt tienduizenden euro's binnen met 
crowdfunding: ‘als ik dit doorkom, weet ik zeker dat ik echt alles aan 
kan’ 
 
Niels Eilering vecht voor zijn restaurant Meneer Pannenkoek in Deventer. In de Walstraat 
opende hij afgelopen april, in coronatijd, zijn nieuwe concept. Als starter komt hij niet in 
aanmerking voor overheidssteun, laat staan dat een bank hem bedrijfskrediet wil verlenen, 
vandaar dat hij nu zijn eigen steun organiseert.  
 
Eilering is schamper over de overheidsbeloftes die gedaan worden. ‘Op 21 januari beloofden 
ze in de persconferentie: ‘We gaan de starters helpen’. Maar tot nu toe is er niets gebeurd. Nu 
is de belofte dat er een loket voor starters geopend wordt in mei. Dat is voor mij en vele anderen 
te laat. De starters krijgen steeds nul op het rekest.’ Bron: De Stentor, 14 maart 2021. 

 

 
Niels Eilering is Meneer Pannenkoek. Zijn restaurant aan de Walstraat opende hij op 1 april 
2020, maar Corona maakte het hem heel moeilijk echt te ondernemen. © Foto Hissink 
 

In Brazilië de helft minder mensen overleden dan voorgaande dagen 
 
In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur 1127 mensen overleden aan Covid-19. Dat zijn er bijna de 
helft minder dan de voorgaande dagen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Zaterdag 
werden voor de derde dag op rij meer dan 2200 coronadoden geregistreerd. 
 
Ook het aantal coronabesmettingen was met 43.000 beduidend lager dan een etmaal eerder 
toen ruim 85.000 nieuwe infecties werden gemeld. Dat was het op een na hoogste aantal 
dagelijkse besmettingen tot nu toe. 
 
In totaal zijn nu ruim 278.000 Brazilianen aan Covid-19 overleden en hebben bijna 11,5 
miljoen mensen een coronabesmetting opgelopen. Bron: De Stentor, 14 maart 2021.   
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Vrouw gevaccineerd met twee verschillende vaccins 
 
De GGD Amsterdam heeft een vrouw gevaccineerd met coronaprikken van twee verschillende 
fabrikanten, meldt Hart van Nederland. De zorgmedewerker van zestig jaar werd begin 
februari ingeënt met het Pfizer-vaccin. Op 1 maart kreeg zij AstraZeneca. Dat is tegen de 
richtlijnen die door de overheid zijn opgesteld. 
 
De verkeerde vaccinatie werd gegeven aan een familielid van Soma Esmailzadeh. Ze wil 
mensen die een coronaprik mogen halen, waarschuwen. ‘Er zijn meerdere controles waar 
wordt gekeken welk vaccin iemand moet krijgen. Toch is het fout gegaan.’ Het familielid van 
Soma zag na de vaccinatie pas op haar registratiekaart dat ze twee verschillende prikken heeft 
gehad. 
 
Het familielid was in de veronderstelling dat de GGD wist welk vaccin zij had gekregen en dat 
dit gebruikelijk was. En daar had ze inderdaad vanuit mogen gaan, zegt een woordvoerder 
van de GGD. ‘Het ligt aan menselijk falen, wat niet mag. Daarom hebben we nu 
de controlemechanismes aangepast’, aldus de woordvoerder.  
 
‘Er zit een unieke barcode op de prikken, mensen krijgen een brief, medewerkers stellen 
vragen. De groep die nu gevaccineerd wordt, is meestal hoogbejaard. Die kun je niet wijzen op 
eigen verantwoordelijkheid. De organisatie moet het gewoon goed regelen.' Bron: De Stentor, 
15 maart 2021. 
 
Alle Italianen moeten zich aan strengere coronaregels houden, behalve 
op Sardinië 
 
Terwijl in heel Italië de coronamaatregelen strenger worden, is Sardinië sinds een week een 
‘witte zone’. De restaurants en bars zijn open, net als sportscholen en bioscopen. De 
avondklok is grotendeels opgeheven. Het eiland is nu zo goed als coronavrij en om dat zo te 
houden heeft de gouverneur een verplichte registratie voor bezoekers ingevoerd. 
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Na vier maanden stilte was het maandagavond een vreemde aanblik in het centrum van de 
Sardijnse hoofdstad Cagliari. Volle terrassen, flanerende mensen en voorzichtig optimisme. 
‘Vandaag is een feestdag’, zeggen Andrea en Benedetta tegen een verslaggever van de lokale 
krant Unione Sarda. Ze zitten aan een aperitief in het uitgaansgebied van Cagliari. ‘Het is 
heerlijk de stad weer zo levendig te zien.’ Bron: AD, 14 maart 2021. 

 
New York herdenkt de dertigduizend coronadoden 
 
In New York, de Amerikaanse stad die hard is getroffen door het coronavirus, is zondag 
stilgestaan bij de ruim dertig duizend doden die zijn gevallen sinds het virus een jaar geleden 
voor het eerst werd vastgesteld in de stad. 

‘We zijn meer New Yorkers verloren dan in de Tweede Wereldoorlog, Vietnam, de orkaan Sandy 
en 9/11 bij elkaar', zei burgemeester Bill de Blasio tijdens een virtuele ceremonie op de 
iconische Brooklyn Bridge. ‘Elk gezin is op een manier geraakt en voor veel families gaat het 
om een nog rauwe pijn.' Op de brug werden zwart-witfoto's van de overledenen geprojecteerd. 

De burgemeester stond ook stil bij de zorghelden, die soms met gevaar voor hun eigen 
gezondheid levens redden. Verder waren er toespraken van religieuze leiders en werden er 
gedichten voorgedragen. Bron: AD, 15 maart 2021. 

 
© AFP — De burgemeester van New York, Bill de Blasio 

Yo-Yo Ma geeft miniconcert in vaccinatiecentrum 

De wereldberoemde cellist Yo-Yo Ma verraste de medewerkers van een Amerikaans 
vaccinatiecentrum in Pittsfield, in de Amerikaanse staat Massachusetts, het afgelopen 
weekeinde met een spontaan miniconcert nadat hij zijn tweede coronaprik had gekregen. ‘Ik 
wilde iets terugdoen', aldus de 65-jarige Ma. 

De cellist, die vele Grammy Awards won en miljoenen platen verkocht, speelde gedurende 15 
minuten stukken van Bach en Schubert, zo schrijft The Guardian. Na afloop werd hij 
getrakteerd op luid gejuich en applaus van de medewerkers. 

Sinds de uitbraak van de pandemie, post Ma ook geregeld opnames van zichzelf op sociale 
media onder de hashtag #SongsOfComfort. Zo hoopte hij in de begindagen van de pandemie 
de angst over het onbekende virus bij zijn toehoorders te verminderen. Bron: AD, 15 maart 
2021. 
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© AP — Cellist Yo-Yo Ma in het vaccinatiecentrum in Pittsfield 

Curaçao vervroegt avondklok 

De regering van Curaçao vervroegt voor de tweede keer in korte tijd de avondklok vanwege 
de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen op het eiland. Dit weekend alleen al ging 
het om 150 nieuwe besmettingen, wat het totale aantal op 373 bracht. Een week eerder waren 
dat er nog 112. De stijging komt volgens de overheid vooral door de agressieve, Britse variant. 

De avondklok wordt vervroegd naar 21.00 uur. Deze duurt tot 04.30 uur. Daarnaast is er voor 
publieke bijeenkomsten een maximum gesteld van 25 personen. Dat zal vooral op 19 maart 
een rol spelen als er verkiezingen voor een nieuw parlement worden gehouden. Die gaan 
volgens minister-president Eugene Rhuggenaath zeker door.  Bron: AD, 15 maart 2021. 

Na een jaar nog steeds klachten na coronabesmetting 

Van de zorg- en welzijnsmedewerkers die in de eerste golf, in het voorjaar van 2020, Covid-
19 opliepen, zegt 90 procent nog klachten te ondervinden. Ruim een kwart, 27 procent, 
heeft financiële gevolgen of verwacht die, wijst een enquête van vakbond FNV en KRO-
NCRV's tv-programma Pointer onder ruim 3600 zorgverleners uit. 

Er moet daarom een overheidsfonds komen voor medewerkers die grote persoonlijke 
schade ondervinden van een coronabesmetting, vindt de bond. Ruim de helft (55 procent) van 
de deelnemers aan het onderzoek wil compensatie voor financiële schade voor de getroffen 
collega's. 
 
Een meerderheid van 57 procent van de besmette medewerkers denkt de infectie op het 
werk te hebben opgelopen. In de verzorgings- en verpleeghuizen denkt zelfs bijna driekwart op 
het werk besmet te zijn geraakt. Bron: AD, 15 maart 2021. 
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Het gebruik van nieuwe slimme Eindhovense camera's op verpleegafdelingen van 
ziekenhuizen kan het aantal sterfgevallen in ziekenhuizen verminderen. © Iris Kramer 
 
 

Slimme camera in wachtkamer van spoedeisende hulp moet sterfgevallen 
straks voorkomen 
 
Een camera die in de wachtkamer bij de spoedeisende hulp al herkent welke patiënt het eerst 
behandeling nodig heeft. Dat is straks wellicht geen toekomstmuziek meer. Want de TU/e en 
het Catharina Ziekenhuis werken samen aan een slimme camera die bij patiënten op afstand 
ademhaling en hartslag meet. Het ‘extra paar ogen van de dokter’ moet het aantal sterfgevallen 
in het ziekenhuis terugdringen.  
 
Het gebruik van nieuwe slimme Eindhovense camera's op verpleegafdelingen van 
ziekenhuizen kan het aantal sterfgevallen in ziekenhuizen verminderen. Dat denken de 
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en het Catharinaziekenhuis. Samen werken ze aan 
een slim systeem waardoor een bundel snoeren of medische kastjes waaraan een patiënt in 
het ziekenhuisbed vastzit niet meer nodig zijn.  Bron: AD, 15 maart 2021.  
 

  
De universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit. © Paul Rapp  
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Radboud Universiteit Nijmegen: volgend collegejaar alleen toegang tot 
campus met vaccinatie of sneltest 
 
Studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit zijn vanaf september weer welkom 
op de campus, als ze zijn gevaccineerd tegen corona of een sneltest kunnen overleggen. Dat 
is het plan van de Nijmeegse universiteit. Wat rector magnificus Han van Krieken betreft 
hoeven zij dan ook geen 1,5 meter afstand van elkaar meer te houden. 
 
Van Krieken verwacht dat er weer een hoop mogelijk is als het nieuwe collegejaar begint, zo 
laat hij in een verklaring weten op de website van de universiteit ‘Ik ben ervan overtuigd dat 
we dan weer veel onderwijs op de campus kunnen geven, het onderzoek weer in volle omvang 
kunnen doen en weer veel meer dan nu kunnen werken op de campus. Dat klinkt misschien 
te optimistisch en als te veel terug naar het oude normaal, maar dat is het naar mijn idee 
niet.’ Bron: De Gelderlander, 15 maart 2021.  
 
 

Grote groep kinderen (10-14 jaar) intimideert winkelend publiek in 
Roermond 
 
Een grote groep kinderen heeft zondagmiddag in Roermond voor veel overlast gezorgd. De 
kinderen, volgens de politie tussen 10 en 14 jaar, intimideerden winkelend publiek en 
dreigden zelfs een winkelcentrum te bestormen. Van twintig van deze kinderen noteerde de 
politie de namen, om vervolgens een ‘vermanend gesprek’ met hun ouders te hebben. 
 
De kinderen maakten volgens de politie deel uit van een grotere groep leeftijdgenoten die voor 
overlast zorgde bij het Outlet Center en het Retailpark in de Limburgse stad. ‘De ouders zijn 
gewezen op de verantwoordelijkheid die ze hebben voor het gedrag van hun kinderen’, laat de 
politie weten. ‘Daarnaast zijn afspraken gemaakt met de ouders én hun kinderen om te 
voorkomen dat er opnieuw overlast wordt veroorzaakt.’ 
 

 
Winkelend publiek in het Designer Outlet in Roermond. (archiefbeeld). © ANP 

 

Als de jongeren ongewenst gedrag blijven vertonen, dan kunnen ze bekeurd worden en in 
sommige gevallen zelfs worden aangehouden, zo waarschuwt de politie. Bron: AD, 15 maart 
2021. 
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Facebook gaat berichten over vaccins voorzien van informatielabels 

Facebook gaat berichten over vaccins en inenting voorzien va informatielabels. Op de 
socialmediawebsite wemelt het van de berichten waarin verkeerde informatie wordt verstrekt 
over het coronavirus en de wereldwijde strijd ertegen.  

Grote baas Mark Zuckerberg zegt in een blogpost dat de labels in zes talen 'betrouwbare 
informatie' zullen bevatten over de vaccins die goedgekeurd zijn door 
de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De komende weken volgen meer talen. 

‘We voegen bijvoorbeeld een label toe aan berichten die over de veiligheid van Covid-19-
vaccins gaan', schrijft Zuckerberg. Daarin zal worden gemeld dat coronavaccins 
worden getest op veiligheid en effectiviteit voor ze worden goedgekeurd,  

Facebook komt ook met een tool waarmee gebruikers worden geholpen zich te laten 
vaccineren. Bijvoorbeeld door ze te wijzen op informatie over waar en wanneer zij 

een coronaprik kunnen halen. Bron: AD, 15 maart 2021.  

We’ve already connected over 2 billion people to authoritative COVID-19 information, and 
today as access to COVID-19 vaccines expands, we’re going even further and aiming to help 
bring 50 million people one step closer to getting vaccinated. Mark Zuckerberg. 

 

Briefstemmers kunnen hun stem ook brengen naar een afgiftepunt. Dat doen Ger de Boo en 
zijn vrouw in het stadhuis van Apeldoorn. © Maarten Sprangh 
 
 

Het verzorgingshuis uit, de sporthal in: dit doet corona met de 
stemlocaties in Oost-Nederland 
 
De coronacrisis zorgt voor een flinke verschuiving in de locaties van stembureaus in deze 
regio. Kiezers kunnen in fors minder scholen en woonzorgcentra hun stem uitbrengen. Als 
alternatieven zijn vooral buurthuizen, kerken en sportaccommodaties ingezet. 
 
Gemeenten mijden plekken waar door de lockdown langere tijd geen buitenstaanders welkom 
zijn of waren. Dat blijkt uit een inventarisatie door de Stentor. Vooral gebouwen met een 
zorgfunctie zijn van de locatielijst verdwenen. Vergeleken met de provinciale en Europese 
verkiezingen in 2019 is het aantal met zevenentachtig procent gedaald. Het aantal locaties 
met een onderwijsfunctie is ruim gehalveerd. Bron: AD, 15  maart 2021. 
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Contactloze thermometers voldoen niet 

Het temperaturen van mensen, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis of proefevenement, is geen 
goede methode om te screenen op corona, zegt de Federatie Medisch Specialisten. Koorts mag 
dan een van de symptomen van een besmetting zijn, maar dat is slechts bij een minderheid 
van de patiënten het geval. 

Ook de gebruikte contactloze thermometers voldoen niet. ,,Doordat onbekend is of de gemeten 
temperatuur een onder- of een overschatting is, kan dit leiden tot schijnveiligheid", schrijft 
een werkgroep waarbij leden van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica en 
de Nederlandse Internisten Vereniging betrokken was. 

‘Een persoon met koorts kan onterecht worden doorgelaten en een persoon zonder koorts 
tegen worden gehouden’, zeggen de specialisten. Met alle risico's op besmetting van dien. Een 
te hoge meting kan ook voor 'vertraging in de zorg, onnodige isolatie, het ontzeggen van 
toegang aan bezoek en extra druk op zorgprofessionals' zorgen. 

Een meting die wel goed uitpakt, kan er volgens de deskundigen ook nog toe leiden dat 
mensen zich minder goed houden aan algemene maatregelen die verspreiding van het virus 
tegengaan, zoals voldoende afstand houden, een mond-neusmasker dragen en goede 
handhygiëne. Bron: AD, 15 maart 2021.   

 

Restaurants op Schiermonnikoog gaan niet open 

Wie dacht dinsdag een vorkje te gaan prikken op Schiermonnikoog moet de culinaire plannen 
verzetten. Een aantal hotels op het Waddeneiland was van zins hun eetgelegenheden 
morgen te openen, maar zien daar toch van af. Hun plan kreeg niet veel steun vanuit de 
gemeente en na een gesprek met burgemeester en wethouders is besloten de protestactie in 
de koelkast te zetten. 

Gilles Harthoorn van Hotel Duinzicht, een van de hotels die met het openen van het 
restaurant dreigde, zegt dat het eerder niet mogelijk was om bij de gemeente aan tafel te 
komen. Dat kon pas na het dreigement van de hotels. Volgens Harthoorn volgt deze week een 
tweede gesprek en is van alle kanten wel duidelijk gemaakt dat partijen samen het eiland 
draaiende moeten houden. 

Met de uitrol van de coronavaccins komt ook het einde van de crisis steeds meer in zicht. Ook 
Hotel Duinzicht ziet het aantal boekingen langzaamaan toenemen. Toch is het momenteel 
nog slechts 30 á 40 procent van wat rond deze tijd gebruikelijk is. ‘Alles valt en staat met de 
ontwikkelingen in Den Haag’, aldus Harthoorn. De situatie zal pas verbeteren als 
gasten weer meer mogen.  Bron: AD, 15 maart 2021. 
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© Facebook/Hotel Duinzicht — Het restaurant van Hotel Duinzicht blijft morgen dicht. 

Aantal hotelovernachtingen gehalveerd 

Het aantal hotelovernachtingen in Europa is in het coronajaar gehalveerd naar 1,4 miljard 
overnachtingen. Dat meldt Eurostat, het Europees statistiekbureau. Door de pandemie is de 
reissector hard getroffen vanwege reisbeperkingen en andere coronamaatregelen. 

In alle lidstaten was een daling van het totaal aantal hotelovernachtingen te zien, 
maar Cyprus, Griekenland en Malta hebben het meest te lijden gehad van de impact van de 
coronacrisis. Daar bleven bijna driekwart minder mensen slapen in een hotel dan een jaar 
eerder. Nederland en Denemarken kwamen er met een daling van vijfendertig procent een 
stuk beter vanaf. Bron: AD, 15 maart 2021.  
 

Afgelopen jaar ruim zeventig procent minder bier verkocht  
 
In de horeca is de afgelopen twaalf maanden ruim zeventig procent minder bier verkocht. Dat 
melden de Nederlandse Brouwers. De daling was voor de vierde achtereenvolgende maand 
groter dan negentig procent. Sinds 14 oktober is de horeca gesloten. 

De brouwers vrezen voor de toekomst van de horeca en roepen het kabinet op om de 
routekaart van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) te omarmen en de terrassen zo snel als 
mogelijk te openen. ‘Er is veel nodig om deze belangrijke sector er weer bovenop te helpen’, 
zegt directeur Lucie Wigboldus van Nederlandse Brouwers. Het kabinet liet eerder weten dat 
de terrassen eind maart open zouden kunnen als de coronacijfers het toelaten. 

In februari 2021 lag de totale bierverkoop dertig procent lager op jaarbasis. 
De thuisconsumptie steeg in dezelfde periode met bijna drie procent. 

Bij brancheorganisatie Nederlandse Brouwers zijn veertien in Nederland gevestigde 
bierbrouwerijen aangesloten. Zij zijn samen goed voor ruim 95 procent van de bierproductie 
in Nederland. Bron: AD, 15 maart 2021. 
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Update RIVM 

Op dit moment liggen er meer dan 2000 coronapatiënten in ziekenhuizen. Dat meldt 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is het hoogste aantal sinds 
9 februari, aldus het LCPS. 

In de afgelopen 24 uur is het aantal opgenomen coronapatiënten met 97 gestegen, en dat is 
de grootste toename in een dag sinds 4 januari. 

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1455 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er 87 
meer dan op zondag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 554 naar 564, meldt 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 223 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is 
aanzienlijk hoger dan op de maandagen hiervoor. In de afgelopen zeven dagen belandden 1712 
mensen vanwege een coronabesmetting in een ziekenhuis, gemiddeld 244,6 per dag. Dat is 
het hoogste gemiddelde sinds 18 januari. 

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 5549 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 
Dat zijn er aanzienlijk meer dan op eerdere maandagen. 

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
38.884 meldingen van positieve tests. Dat zijn gemiddeld 5.555 nieuwe gevallen per dag. Dat 
is het hoogste gemiddelde sinds 18 januari.  

Rotterdam telde afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad werden 236 
besmettingen bevestigd. In Den Haag testten 198 inwoners positief en in Amsterdam 180. 
In Venlo kwamen 87 gevallen aan het licht, in Tilburg 82 en in Utrecht 79. 

Het aantal sterfgevallen daalt wel. In de afgelopen 24 uur is het overlijden van 18 
coronapatiënten geregistreerd. Dat is het laagste aantal in bijna een maand. In de afgelopen 
week zijn 230 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 33 per dag. Dat is het laagste 
gemiddelde sinds 22 oktober. Bron: AD, 15 maart 2021.   

Minder nieuwe coronabesmettingen: goed nieuws in Flevoland, opvallend 
beeld in Voorst 

In heel Oost-Nederland zijn er in de afgelopen 24 uur minder nieuwe coronabesmettingen 
gemeld, vergeleken met gisteren. In alle drie de veiligheidsregio's is een daling te zien. Op de 
nieuwste coronakaart zijn twee gemeenten bovendien de zorgelijke donkerrode kleur 
kwijtgeraakt. Alleen Zwartewaterland steekt er wederom bovenuit als gemeente met de meeste 
besmettingen per 100.000 inwoners.  

In het hele land werden er vandaag 5549 nieuwe coronagevallen geregistreerd, dat zijn er ruim 
400 minder dan gisteren. In Oost-Nederland zijn het er vandaag 437. 

In deze regio was de grootste daling waar te nemen in IJsselland. Hier staat de teller vandaag 
op 145 nieuwe positieve tests, 68 minder dan zondag. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland zijn er 215 nieuwe coronagevallen gemeld, 27 minder dan gisteren. En in Flevoland 
zijn het er deze maandag 77, dat zijn er 33 minder dan gisteren.  

Ook op de coronakaart zien we verschuivingen ten opzichte van zondag. Toen kleurden 
bijvoorbeeld de gemeenten Oldebroek en Ermelo nog donkerrood, vanwege meer dan 70 
besmettingen per 100.000 inwoners. Daar is vandaag niks meer van te zien. In Ermelo 
kwamen er in absolute zin 5 nieuwe besmettingen bij (18,5 per 100.000 inwoners) en in 
Oldebroek waren dat er 8 (33,8 per 100.000 inwoners).  
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De absolute uitschieter is ook vandaag de gemeente Zwartewaterland met 114,6 besmettingen 
per 100.000 inwoners. Er werden hier 26 nieuwe positieve tests gemeld. Die cijfers zijn wel 
minder slecht dan gisteren. Toen werden er nog 35 besmettingen geregistreerd en dat kwam 
neer op 154,3 positieve tests per 100.000 inwoners. 

Na Zwartewaterland volgen Ommen en Hattem als regionale koplopers met respectievelijk 50 
en 49,1 positieve tests per 100.000 inwoners.  

Opvallend is vandaag ook de gemeente Voorst. Zondag kleurde deze gemeente nog grijs op de 
coronakaart, de beste kleur die je kunt hebben. Vandaag is dat beeld omgeslagen naar 
donkeroranje. Voorst heeft nu 36,7 besmettingen per 100.000 inwoners, tegen 4,1 gisteren. 
We noteren hier vandaag 9 nieuwe besmettingen, zondag was dat er nog maar 1.  

In drie gemeenten ziet de situatie er vandaag goed uit, zij krijgen de grijze kleur op de 
coronakaart. Behalve Putten liggen er twee van die gemeenten in Flevoland. Dit gaat om Urk 
en Zeewolde. In Putten en Urk werd er slechts 1 nieuwe besmetting geregistreerd en in 
Zeewolde staat de teller vandaag zelfs op 0.  

Als we het landelijke beeld erbij pakken, dan zien we dat Rotterdam afgelopen etmaal de 
meeste nieuwe coronagevallen telde. In de Maasstad werden 236 besmettingen bevestigd. In 
Den Haag testten 198 inwoners positief en in Amsterdam 180. In Venlo kwamen 87 
coronagevallen aan het licht, in Tilburg 82 en in Utrecht 79. 

Van de veiligheidsregio’s had Rotterdam-Rijnmond de meeste nieuwe gevallen, maar naar 
verhouding blijft Noord-Holland Noord de grootste brandhaard van het land. 

Het aantal sterfgevallen daalt wel. In de afgelopen 24 uur is het overlijden van 18 
coronapatiënten geregistreerd. Dat is het laagste aantal in bijna een maand. In de afgelopen 
week zijn 230 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 33 per dag. Dat is het laagste 
gemiddelde sinds 22 oktober. In januari, toen de vaccinatie tegen het coronavirus begon, 
stierven gemiddeld meer dan 100 mensen per dag aan het virus. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal opgelopen tot 2019. Dat is 
het hoogste aantal sinds 8 februari. Het is voor het eerst sinds 9 februari dat het aantal boven 
de 2000 ligt. 

In de afgelopen 24 uur is het aantal opgenomen coronapatiënten met 97 gestegen, en dat is 
de grootste toename in een dag sinds 4 januari. Het aantal patiënten op de intensive cares 
steeg van 554 naar 564, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
Bron: De Stentor, 15 maart 2021.  

Virus lijkt aan nieuwe opmars begonnen, in Nederland én in Europa 

Het aantal coronabesmettingen neemt na een paar stabiele maanden fors toe. Ook elders in 
Europa groeien de zorgen. Is dit echt het begin van een derde golf? En wat is de rol van de 
Britse variant? ‘Als je vandaag de ziekenhuisopnames ziet, is het wel duidelijk dat het niet de 
goede kant opgaat.’  

De afgelopen zeven dagen stelde het RIVM gemiddeld 5588 besmettingen per dag vast. Dat 
aantal ligt 22 procent hoger dan een week geleden en 34 procent hoger dan drie weken 
geleden. Hoe komt dat? Raken er daadwerkelijk meer mensen besmet, of laten meer mensen 
zich testen? Dat laatste is ontegenzeggelijk het geval. Het aantal mensen dat naar de teststraat 
gaat, is grofweg twee keer zo groot als een maand geleden. Bron: De Stentor, 15 maart 2021. 
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Betalingsproblemen van jongeren zijn gestegen 

Bij jongeren tot 25 jaar zijn de betalingsproblemen in het coronajaar 2020 gestegen. Dat meldt 
de Stichting BKR in haar Kredietbarometer. Eind 2019 hadden ruim 32.000 
jongeren problemen met betalen, eind 2020 waren dit er ruim 34.000. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde eerder al een toename van het aantal werkloze 
jongeren. Ook de groep jongeren die niet naar een baan zocht of beschikbaar was voor de 
arbeidsmarkt nam toe. Veel jongeren werken in de horeca of hebben tijdelijke contracten. 
Door de pandemie moest de horeca sluiten en werden tijdelijke contracten vaak niet verlengd. 

Uit de barometer van het BKR blijkt verder dat sinds de start van de coronapandemie het 
aantal mensen met schulden is afgenomen. Het aantal mensen met betalingsproblemen 
daalde van ongeveer 695.000 eind 2019 naar ruim 657.000 eind 2020. Mensen tussen de 41 
tot en met 50 jaar hebben nog altijd de meeste betalingsproblemen. Eind 2020 hadden ruim 
160.000 mensen in deze leeftijdscategorie een betalingsprobleem. Dit was ook zo eind 2019. 
Bron: AD, 15 maart 2021. 

Instellingen kunnen de groeiende stroom kinderen met psychische 
problemen niet aan  

Instellingen in de geestelijke gezondheidszorg kunnen de groeiende stroom van kinderen en 
jongeren met psychische problemen niet meer bijbenen. Er is te weinig personeel, te weinig 
geld en de wachtlijsten worden steeds langer. Dat signaleert de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) na een rondgang bij twintig instellingen. 

De IGJ spreekt over "een groeiende groep jeugdigen" waar de mentale problemen door de 
coronacrisis dermate zijn verergerd dat zij dringend hulp nodig hebben. Zo kampen jongeren 
en kinderen met verslaving, gedragsproblematiek, eetstoornissen, zelfbeschadiging en 
gedachtes over zelfmoord. Vooral de toename van kinderen onder de vijftien jaar met ernstige 
psychische problemen baart de IGJ zorgen. Bron: De Stentor, 15 maart 2021. 
 
 

Scholen hebben niet genoeg geld om ventilatiesystemen te plaatsen 
 
Scholen hebben niet genoeg geld om de ventilatiesystemen te plaatsen die in tijden van 
corona nodig zijn. De bijdrage van het Rijk is niet genoeg, zeggen de koepelorganisaties van 
basisscholen (PO-Raad) en middelbare scholen (VO-raad) en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG). 
 
Het Rijk heeft vorig jaar driehonderdzestig miljoen euro beschikbaar gesteld voor betere 
ventilatie op scholen. Daarvan is honderd miljoen euro uitgekeerd. Als een school een systeem 
installeert, betaalt het Rijk dertig procent. Gemeenten en schoolbesturen draaien op voor de 
rest. Die bijdrage is voor schoolbesturen en gemeenten niet op te brengen, zeggen de drie 
organisaties. Bovendien kunnen ze dat geld dan niet uitgeven aan personeel. Bron: De 
Stentor, 15 maart 2021.  
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Tot 5 mei geen ruimte voor evenementen 
 
Tot en met 5 mei is er geen ruimte voor het organiseren van publieke evenementen. Grote 
feesten op onder andere Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) zijn dus niet 
mogelijk. Zelfs als de coronamaatregelen voor die tijd aanzienlijk versoepeld zouden worden, 
gaan gemeenten daar tot die tijd geen vergunningen voor afgeven. 
 
Dat hebben de vijfentwintig burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen maandag 
afgesproken met justitieminister Ferd Grapperhaus en coronaminister Hugo de Jonge. Ze 
willen daarmee duidelijkheid scheppen voor de organisatoren van evenementen, aldus 
beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. 
 
‘Een groot evenement op poten zetten kost veel voorbereidingstijd. We weten nu niet of een 
publieksfeest eind april, begin mei mogelijk zal zijn. En in die tijd zijn er normaal gesproken 
zoveel feestelijkheden dat het hele land de straat op gaat. We vonden daarom dat we nu de 
knoop door moesten hakken en duidelijk moesten zijn, ook al zouden er dan veel meer 
vrijheden zijn’, zegt Bruls. Bron: De Stentor, 15 maart 2021.  
 
 

Deze woonwinkels zijn vanaf dinsdag open (met verschillende regels) 
 
Veel woonwinkels, keukenboeren en andere zaken die huisraad verkopen zijn vanaf morgen 
(dinsdag) weer geopend, voor het eerst in drie maanden. Deze site maakt een kort overzicht 
van de belangrijkste woonwinkels, inclusief de reglementen op locatie.  
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Koop je een bed of bank, dan wil je die het liefst zelf kunnen testen. Zoek je een nieuwe kast, 
dan is het ook wel zo fijn om te voelen hoe de lades en deuren werken en hoe het donkere 
hout er met daglicht precies uitziet. Om over persoonlijk advies nog maar te zwijgen.  
 
Het kabinet staat dergelijke bezoekjes aan woonwinkels weer toe. Met de eerdere voorwaarde 
van twee klanten per verdieping, schoten grote winkels weinig op. Dat maximum wordt voor 
ruime oppervlaktes nu opgeschroefd naar vijftig bezoekers.  
 
Klanten van Ikea kunnen online een slot reserveren van 45 minuten. Per keer worden er 
maximaal vijftig bezoekers toegelaten. Samen winkelen is niet toegestaan: ook voor kinderen 
en baby’s wordt daarop geen uitzondering gemaakt. Wie een product wil retourneren, dient 
dat nog steeds via pakketpost te doen. 
 
Winkelen op afspraak was bij Loods 5 (interieurwinkel) al mogelijk sinds 3 maart. Vanaf 
dinsdag wordt het maximum aantal bezoekers uitgebreid naar vijftig, met slots van een uur. 
Een woordvoerder laat weten dat koppels los van elkaar hetzelfde tijdslot kunnen boeken, om 
zo toch samen een bank of bed uit te kunnen testen. Reserveringen lopen via de website van 
Loods 5. 
 
Ook bij De Mandemakers Groep, bekend van onder andere Mandemakers Keukens, Piet 
Klerkx en Brugmans Keukens, worden de winkelmogelijkheden vanaf dinsdag uitgebreid. 
Klanten geven online aan waar ze voor komen, zodat er een bijpassend tijdslot gereserveerd 
kan worden. Een uur voor een oriëntatierondje, twee tot drie uur voor een advies op maat. 
Dat laatste wordt overigens ook aan huis gedaan. In tegenstelling tot de regels bij Ikea en 
Loods 5 geldt één afspraak voor twee personen.  
 
De coronaregels rondom winkelen gelden per bedrijf, net als in een overdekt winkelcentrum. 
Grote woonboulevards zoals Villa Arena en Woonmall Alexandrium, die ieder tientallen 
winkels hebben, kunnen dus in hun geheel (veel) meer dan vijftig bezoekers tegelijkertijd 
ontvangen. Het aantal toegestane klanten verschilt per winkel. Kijk op de websites van Villa 
Arena, Woonmall Alexandrium en andere woonboulevards voor meer informatie, zoals 
contactgegevens en specifieke regels per bedrijf. 
 
In alle publieke binnenruimtes, dus in alle winkels, is een mondkapje verplicht.  Bron: AD, 
15 maart 2021. 

 

© Venema Media 
 

Energietarieven klimmen na jaar van daling weer omhoog 
 
De energietarieven zijn aan het stijgen. Dat heeft te maken met de olieprijzen die wereldwijd 
klimmen, omdat producerende landen hebben afgesproken minder op te pompen. Bij het 
benzinestation was het effect al te merken, nu ook bij energieleveranciers.  
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Als de economie weer aantrekt nadat grote delen van de Westerse wereld zijn gevaccineerd, 
stijgen de olieprijzen naar verwachting verder. Joris Kerkhof, domeinmanager Energie bij 
Independer, denkt dat de energietarieven zullen volgen. ‘Na de historisch lage energietarieven 
van vorig jaar zitten we weer in de lift omhoog. Langzaam maar zeker stijgen de tarieven, dus 
het is belangrijk om een eventuele overstap naar een goedkopere leverancier niet lang uit te 
stellen.’ 
 
Een hoger energietarief is voor consumenten nu nog niet te merken in de portemonnee, legt 
Kerkhof uit. ‘Consumenten die een vast tarief betalen, hebben sowieso voorlopig niks te 
vrezen. Pas als hun contract afloopt, hebben ze te maken met de dan geldende tarieven. 
Mensen die een variabel tarief betalen, zien dat tarief twee keer per jaar veranderen: in januari 
en in juli. De verwachting is dat op 1 juli voor hen de prijs omhoog gaat.’ 
 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de gemiddelde prijs van energie voor 
consumenten in januari 3,8 procent lager dan in dezelfde maand van 2020. Huishoudens met 
een gemiddeld verbruik van 1192 kubieke meter gas en 2464 kilowattuur elektriciteit betalen 
in januari 2021 op jaarbasis 1513 euro. Door lagere energieprijzen is dat 60 euro minder dan 
in januari 2020.  
 
Het CBS kijkt echter niet naar de verschillen met juni, toen dankzij corona de prijs fors was 
gekelderd. ‘Een kubieke meter gas kostte op het dieptepunt twintig cent, inmiddels is dat 
alweer zesentwintig cent. Bij een gemiddeld verbruik scheelt dat ongeveer negentig euro op 
jaarbasis’, aldus Kerkhof.  
 
De tarieven voor energie zijn niet de enige component van de energierekening. Zo tellen ook 
de leverings- en transportkosten mee en natuurlijk de energiebelasting. Voor de gemiddelde 
energierekening hebben de belastingmaatregelen van 2021 vrijwel geen effect, verwacht het 
CBS. De opslag duurzame energie (ODE) op gas en elektriciteit gaat omhoog, net als de 
energiebelasting op gas. Maar de energiebelasting op elektriciteit daalt, en huishoudens 
krijgen een hogere teruggave van de energiebelasting.  
 
Mochten de energietarieven verder stijgen, wat wel de verwachting is, dan doen consumenten 
er goed aan om een vast contract te nemen waarbij het tarief voor een of enkele jaren vastligt, 
zegt Joris Kerkhof. ‘Op basis van de trend verwachten we hogere prijzen in de zomer. Het kan 
dus lonen om nu over te stappen op een andere energieleverancier als je nog geen vast tarief 
betaalt.’ Bron: AD, 15 maart 2021. 
 
De olieprijs loopt op en daarmee ook de inflatie 
 

De olieprijs blijft maar stijgen en daarmee de benzineprijs aan de pomp. En dan hebben we 
ook nog te maken met een duurdere dollar. 
 
Voor de automobilist in Nederland is tanken niet bepaald een feestje. Alleen al dit jaar is de 
prijs voor een liter ongelood gemiddeld met veertien cent omhoog gegaan. En aan die stijging 
lijkt geen eind te komen. Want maandag steeg de prijs tot boven de zeventig dollar voor een 
vat Brent-olie, de internationale maatstaf voor de olieprijs. 
 
De aanleiding was de aanval afgelopen weekend van Houthi-rebellen op een oliehaven in 
Saoedi-Arabië. De aanval leidde niet tot schade aan mensen of olie-installaties, maar de schrik 
zat er goed in. Saoedi-Arabië is de grootste olieproducent ter wereld. Als die productie wegvalt, 
heeft de wereld een serieus olieprobleem. 
 
De aanval is niet de enige reden dat de olieprijs stijgt. Afgelopen week besloten de Opec-leden 
en Rusland tot ieders verrassing de olieproductie niet te verhogen. Daar was vanwege de 
oplopende prijs wel op gerekend. ‘De producenten hebben gedacht: meer oppompen voor een 
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lagere prijs levert niet meer op dan minder oppompen voor een hogere prijs’, vat Hans van 
Cleef, sectorbankier energie bij ABN Amro, de strategie samen.  
 

 

Tanken, tegenwoordig een dure grap. © ANP 
 
De economie begint te groeien nu de wereld langzaam uit de coronapandemie komt. En 
economische groei betekent een grotere vraag naar olie. Vandaar dat verwacht werd dat Opec 
de productiebeperkingen, die het invoerde toen de vraag naar olie wegviel vanwege corona, 
ongedaan zou maken. 
 
Tot voor kort speelden de Amerikaanse producenten van schalieolie een belangrijke rol. Als 
de prijs van een vat olie hard steeg, gingen de Amerikanen meer olie produceren. Zodoende 
zat er altijd een plafond aan de prijs.  
 
Maar de VS laat het nu afweten. Van Cleef denkt dat het een tijdelijke afwezigheid is. Texas, 
waar veel schalieolie vandaan komt, had de afgelopen weken met extreme kou te maken, 
waardoor de productie stil lag. ‘Het duurt een tijdje voor de productie in de VS is opgeschaald.’   
 

 

De stijgende olieprijs remt het economisch herstel. © ANP XTRA 
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De stijgende olieprijs is slecht nieuws voor het economisch herstel. Olie is de basis voor veel 
producten, dus duurdere olie leidt tot meer inflatie. En die is de afgelopen tijd al flink aan het 
stijgen. Als de inflatie stijgt, gaat ook de rente omhoog en dat is er nu aan het gebeuren in de 
VS en Europa. En een hogere rente remt weer de economische groei. 

Europa kampt nog met een extra probleem, namelijk de duurder wordende dollar. Olie wordt 
afgerekend in dollars, dus in euro’s loopt de prijs van olie nog verder op. De vraag is of de 
hoge olieprijzen blijvend zijn. Van Cleef verwacht van niet. ‘Er zit veel speculatie in de prijs. 
Maar ja, ik roep al een tijdje dat de prijs te hoog is en ondertussen stijgt die alleen maar 
verder.’ Bron: AD, 8 maart 2021.    

 

 

Oslo gaat in strenge lockdown  

De Noorse hoofdstad Oslo gaat de komende weken in de strengste lockdown sinds het begin 
van de coronacrisis. De scholen sluiten, behalve basisscholen in stadsdelen met minder 
coronabesmettingen. Inwoners mogen thuis hooguit twee gasten ontvangen. De kinderopvang 
is tijdens de komende paasvakantie uitsluitend open voor kinderen van mensen met een 
belangrijk beroep. 

De autoriteiten spreken van de ingrijpendste maatregelen tot nu toe voor de stad met 700.000 
inwoners, maar ze wijzen op het recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Als het virus zich 
te lang in dit tempo verspreidt "verlies je de controle", aldus de burgemeester. 

Restaurants, cafés en de meeste winkels in Oslo zijn al langer gesloten. Bron: AD, 15 maart 
2021. 
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Speurhonden van de politie vonden het gebruikte mes bij de overval terug onder een 
geparkeerde auto in de Hendrikstraat in Dordrecht, waarna agenten het wapen 
veiligstelden. © Fotopersburo Busink   
 
 

Pakketbezorger (20) overviel collega-koerier met mes voor een doos met 
2200 euro aan merkkleding 
 
De crimineel die in oktober 2019 in Dordrecht een pakketbezorger van UPS beroofde en hem 
in zijn knie stak, blijkt zelf als koerier in dezelfde regio te werken. Volgens de 20-jarige 
verdachte Casey D. was hij getipt over de buit: een doos met 2200 euro aan dure merkkleding 
voor mannen. 
 
Het slachtoffer moest dinsdagmiddag 22 oktober een pakket afleveren in de Tulpstraat in de 
Dordtse wijk Nieuw-Krispijn. Hij belde om drie uur aan bij de woning, maar daar bleek 
niemand thuis. Toen hij de zending terug wilde zetten in de laadruimte en het pakket met de 
knie tegen de bus hield, dook er plots een jongeman voor hem op. Bron: AD, 15 maart 2021. 
 

 

Een meisje kijkt toe terwijl haar ouders ruziën. © ANP XTRA  
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Eén op de tien Utrechtse ouders is sinds coronacrisis ontevreden over 
steun van eigen partner 
 
Een derde van de Utrechtse ouders heeft de sfeer thuis positief zien veranderen sinds de 
coronamaatregelen. Aan de andere kant geeft één op de tien ouders aan erg ontevreden te zijn 
over zijn of haar partnerrelatie. ‘De verschillen tussen gezinnen zijn groot.’ 
 
De cijfers van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht laten zien hoe het gaat met de gezondheid 
van Utrechters. Dat gebeurt door het verzamelen van data, onder andere via een 
bewonerspanel dat in april en juni 2020 vragen voorgeschoteld kreeg over hoe zij omgaan met 
de coronasituatie. Bron: AD, 15 maart 2021.  
 

Politieoptreden Malieveld roept vragen op: ‘als ik de beelden zie, kan dit 
niet de bedoeling zijn’ 
 
Zette de politie zondagmiddag te grof geschut in bij het beëindigen van de demonstratie tegen 
de coronamaatregelen op het Haagse Malieveld? Op sociale media circuleren videobeelden van 
agenten die hard inslaan op een weerloze activist. Amnesty International is kritisch en eist 
een onderzoek.  
 
Dames en heren, ik heb begrepen dat de veiligheidsdriehoek het over tien minuten niet meer 
accepteert, dus er gaat geveegd worden. Ik zeg massaal zitten!’ Terwijl op de achtergrond de 
politiesirenes al klinken, spreekt een van de organisatoren van Nederland in Verzet 
zondagmiddag de ongeveer vijftienhonderd mededemonstranten op het Malieveld toe.  Bron: 
De Stentor, 15 maart 2021.   
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Niet minder via internet verkocht ondanks dat winkels open zijn 
 
Er wordt niet minder via internet verkocht, ook al gaan de winkels in steeds meer landen weer 
open na versoepelde coronamaatregelen. Dat zegt Dan Schulman, de topman van 
betalingsbedrijf PayPal in een interview met persbureau Bloomberg. ,,Het zal nooit meer 
worden zoals het was", denkt hij. 

Paypal ligt op schema om dit jaar voor 1000 miljard aan betalingen te verwerken. Dat is een 
stijging ten opzichte van het totaal van 936 miljard dollar in 2020. 

Paypal is door de coronapandemie enorm gegroeid. De Amerikaanse onderneming wist 5,3 
miljoen nieuwe verkopers aan zich te binden. Het betalingsbedrijf verwacht eind juni bijna 
400 miljoen gebruikers te hebben. Bron: AD, 15 maart 2021.  
 
Prachtige natuur, uitgestrekte bossen en knusse vakantieparken: toeristen zijn dol op de 
Utrechtse Heuvelrug. Maar nu we sinds de coronacrisis massaal de natuur intrekken, is er 
ook een keerzijde aan al dat moois. Gedumpte mondkapjes, blikjes en heel veel wc-papiertjes 
ontsieren de bossen. Inwoners nemen steeds vaker het heft in eigen hand: de prikstokken zijn 
niet aan te slepen. 
 
‘Wat bent u nou aan het doen, meneer?!’ De manager van een vakantiepark op de Heuvelrug 
kon haar ogen niet geloven toen het pas vóór haar neus gebeurde. ‘Ik keek naar buiten en 
dacht ‘zie ik het nou goed? En ja, daar deed een man zijn behoefte. Óp de oprit van een 
accommodatie op het park.’ Bron: AD, 15 maart 2021.  

Marc Van Ranst over stijgende cijfers: ‘ik maak mij zorgen’ 

Het gaat de verkeerde kant uit met de coronacijfers in ons land. Zo liggen er in België opnieuw 
meer dan vijfhonderd patiënten op de afdelingen intensieve zorg. Ook het aantal besmettingen 
blijft stijgen. 
 
Dat is bijna volledig te wijten aan de Britse variant, schrijft viroloog Marc Van Ranst op 
Facebook. ‘Die is gedurende deze zestien weken onder de waterlijn aan een opmars bezig. 
Zoals we voorspeld hebben is de overgrote meerderheid van de stammen momenteel de Britse 
variant. Die is tegelijkertijd meer overdraagbaar en (en dat is zeldzaam) meer 
ziekteverwekkend’, aldus Van Ranst. 
 

 
 
De Belgische viroloog Marc Van Ranst, foto  Bob Van Mol  
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‘Dit is een belangrijk moment in deze epidemie’, reageert Van Ranst, die oproept de huidige 
maatregelen extra goed op te volgen. ‘Ik maak mij zorgen.’ Bron: De Morgen, 16 maart 2021. 
 
Het aantal Belgische coronapatiënten dat op de intensive care terechtkwam, ligt weer boven 
de 500. In totaal liggen er nu 2.112 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, van wie 503 op 
de ic's. De laatste keer dat dit zo was, is elf weken geleden.  
 
Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen week met 14 procent gestegen tot 
dagelijks gemiddeld 167. 'Ik maak mij zorgen'', schrijft viroloog Marc Van Ranst op Facebook, 
ook op basis van het toenemende aantal dagelijkse besmettingen. 
 
Afgelopen week kwamen er gemiddeld 2.844 bevestigde gevallen per dag bij. Een toename 
van 21 procent ten opzichte van een week eerder. Volgens Van Ranst is de stijging 'bijna 
volledig' te wijten aan de Britse variant. 
 
De mutatie van het coronavirus zou 'tegelijkertijd meer overdraagbaar en (en dat is 
zeldzaam) meer ziekteverwekkend' zijn, stelt hij. Bij onze zuiderburen blijft alleen het aantal 
dagelijkse sterfgevallen dalen. Afgelopen week ging het om 24 doden per dag. Bron: De 
Stentor, 16 maart 2021. 
 
 

Franse overheid waarschuwt voor 'Bretonse variant' 
 
De Franse overheid vraagt zorgverleners om extra alert te zijn voor de zogenaamde Bretonse 
variant. Een nieuwe variant die niet altijd gedetecteerd wordt door de PCR-test. Sciensano 
volgt ook in ons land de zaak op de voet. 
 
Varianten zijn op zich geen rariteit in de viruswereld. En we hadden al de Britse en Zuid-
Afrikaanse varianten die meer besmettelijk blijken te zijn. Maar nu is er sprake van een 
Bretonse variant die moeilijker opspoorbaar is. Wie ermee besmet raakt, vertoont alle 
Covidsymptomen. Toch geeft de PCR-test een negatief resultaat. 
 
De variant is het eerst aangetroffen in Bretagne. Bij een clusteruitbraak van negenenzeventig 
besmettingen, bleken er acht met die Bretonse variant. Allen hadden overduidelijke 
symptomen, maar de PCR-testen gaven heel onduidelijke resultaten. 
 
De Franse overheid stuurde een alert naar alle zorgpersoneel waarin ze verhoogde 
waakzaamheid vragen. Iedereen die duidelijke symptomen heeft, maar negatief test wordt 
gevraagd om tien dagen in strikte isolatie te gaan. 
 
Ook in ons land wordt de zaak nauwlettend opgevolgd, zei viroloog Steven van Gucht op de 
persconferentie van Sciensano en het Crisiscentrum. Volgens Van Gucht is er wel geen reden 
tot grote ongerustheid. ‘Er bestaan verschillende testen om het virus op te sporen, en het is 
niet onlogisch dat bepaalde deeltjes van het virus beter opgespoord kunnen worden door de 
ene test dan door de ander’, zegt hij. ‘Het gaat voorlopig om een heel klein aantal in Bretagne. 
In ons land zijn er nog geen gevallen gemeld. Mocht dit groter worden, dan kunnen in het 
slechtste geval bepaalde testen aangepast worden.’ Bron: De Morgen, 16 maart 2021.  
 
 

Nieuwe variant coronavirus 
 
Een nieuwe variant van het coronavirus die in Frankrijk is opgedoken, is in Nederland nog 
niet gesignaleerd. Over deze mutant bestaan zorgen in Frankrijk, omdat coronatesten hem 
niet altijd goed lijken te detecteren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid verwacht dat de 
PCR-testen die in Nederland worden gebruikt dat wel kunnen. ‘Het is mogelijk wel zo dat deze 
variant minder goed wordt opgepikt met een monster van het wattenstaafje in de neus’, aldus 
het instituut. 
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Volgens het RIVM lijkt het erop dat de 'Bretonse variant', zoals hij ook wel wordt genoemd, 
zich niet of minder in de neus nestelt, maar vooral dieper in de luchtwegen. 
 
De variant is aangetroffen bij acht mensen in Bretagne. Zij hadden aanvankelijk een negatief 
testresultaat gekregen. Pas bij nader genetisch onderzoek van de testmonsters in een 
ziekenhuis bleek dat deze mensen wel degelijk besmet waren. 
 
‘Het is nog niet duidelijk hoe de test is afgenomen. In de neus, de keel of, zoals in Nederland, 
beide’, aldus het RIVM. Het instituut schat op basis van de eerste informatie in dat deze 
variant niet besmettelijker of ziekmakender is dan andere. Bron: De Stentor, 16 maart 2021.  

 
 

Steven Van Gucht: 'Grootste aantal nieuwe gevallen bij tieners en ook bij 
twintigers, dertigers en veertigers' 
 
Viroloog Steven Van Gucht roept op weer zoveel mogelijk in te zetten op thuiswerk. ‘Dit is en 
blijft een effectieve maatregel. We zien dat er een vermindering is van het aantal mensen dat 
nog telewerkt en een stijging van het aantal verplaatsingen naar de werkplaats’ 
 
‘We stellen het grootste aantal nieuwe gevallen vast bij tieners en ook bij twintigers, dertigers 
en veertigers’, luidt het. Bron: De Morgen, 16 maart 2021. 
 
 

Grote corona-uitbraak in pluimveeslachterij in Kruisem België: 68 van 
200 werknemers besmet 
 
Bij achtenzestig van de tweehonderd medewerkers van een pluimveeslachterij in Kruisem is 
een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt de gemeente. Er wordt 
contactopsporing opgestart en er worden tijdelijke werkkrachten aangeworven om het bedrijf 
draaiende te houden. Het federaal voedselagentschap FAVV zegt dat er geen gevaar is voor de 
voedselveiligheid. 
 
Door de uitval van een groot aantal medewerkers dreigde de werking van het bedrijf in het 
gedrang te komen, met negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn. In de versnijzaal, waar de 
besmettingen en hoogrisico-contacten zich nagenoeg uitsluitend situeren, zal het bedrijf vanaf 
vandaag beroep doen op interimkrachten. Bron: De Morgen, 16 maart 2021.  

 
In België blijven ziekenhuisopnames en besmettingen stabiel 
 
De Belgische coronacijfers blijven stabiel. Zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal 
besmettingen daalden op weekbasis amper, zo blijkt uit cijfers van Sciensano. 
 
Van 4 tot 10 maart zijn dagelijks gemiddeld 150,7 mensen met Covid-19 opgenomen in de 
ziekenhuizen, een daling met één procent in vergelijking met de week voordien. Bron: De 
Morgen, 11 maart 2021.  
 
 

Overlegcomité komt mogelijk al vroeger bijeen wegens stijgende 
coronacijfers  
 
Het Overlegcomité komt mogelijk al vroeger bijeen dan volgende week vrijdag omdat de 
coronacijfers de verkeerde richting uit gaan. Dat valt te horen in de omgeving van premier 
Alexander De Croo. Tegelijkertijd dringt de eerste minister er bij de ministers van Onderwijs op 
aan ‘versneld gepaste maatregelen’ te nemen.  
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Premier Alexander De Croo (l) en Vlaams Minister-president Jan Jambon (r).Beeld BELGA 
 
 
De premier en de ministers-presidenten van de deelstaten overlegden woensdagavond over de 
coronasituatie. De cijfers evolueren al enkele dagen in de verkeerde richting. 
 
Vooral de werkvloer en de scholen lijken op dit moment de belangrijkste bronnen van 
besmettingsclusters. De premier riep gisteren al de werkgevers bij zich om te wijzen op de 
noodzaak van telewerk. De Croo heeft de ministers-presidenten nu gevraagd dat de ministers 
van Onderwijs zo snel mogelijk “gepaste maatregelen” nemen. Op het Vlaams onderwijsoverleg 
is woensdagavond beslist dat leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zeker tot aan de 
paasvakantie een mondmasker moeten dragen, en dat het voltijds contactonderwijs voor de 
tweede graad in het secundair onderwijs wordt uitgesteld tot na de paasvakantie. 
 
Daarnaast wordt het Overlegcomité - dat volgende week vrijdag bijeen zou komen over een 
aantal mogelijke versoepelingen in april - mogelijk vervroegd. Dat wordt morgen/donderdag 
beslist. Gezien de huidige evolutie van de epidemie is het hoogst onzeker of de regeringen 
groen licht kunnen geven voor versoepelingen, valt te horen. Bron: De Morgen, 17 maart 2021. 
 

EU wil deze zomer burgers met coronapaspoort vrij laten reizen 
 
Inwoners van de Europese Unie moeten vanaf deze zomer vrij kunnen reizen met een 
coronapaspoort. Wanneer mensen zijn gevaccineerd, recent zijn getest of als ze antistoffen 
hebben voor het virus, moet een pas hen toegang geven tot alle EU-landen. 
 

 

Foto ter illustratie  © ANP  

Dat meldt de NOS, die het plan van de Europese Commissie deels heeft ingezien. De Europese 
Commissie presenteert morgen het plan voor het ‘groene certificaat’. Omdat deze zomer nog 
meerdere groepen niet aan de beurt zijn geweest voor een vaccinatie, geldt het paspoort ook 
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voor mensen die antistoffen hebben of recent negatief getest zijn. Ook deze mensen moeten 
met een groen vinkje op de reispas kunnen reizen, zo redeneerde de commissie.  
 
In het plan staat dat de lidstaten zelf een eigen digitaal certificaat moeten vormgeven, 
bijvoorbeeld in de vorm van een app. Een streepjescode op die nationale apps moet in alle EU-
landen te lezen zijn. Een test- of vaccinatiebewijs van bijvoorbeeld een arts zou volgens de 
commissie daarnaast ook moeten worden geaccepteerd. Verder wordt benadrukt dat er geen 
Europese database zal worden aangelegd met gezondheidsgegevens van iedere burger. 

Nederland werkt al aan een nationaal coronapaspoort, maakte zorgminister Hugo de Jonge 
op 8 maart bekend. Hiermee zouden Nederlanders groen licht kunnen krijgen voor het 
bezoeken van evenementen. Er is al een app die een code kan maken op je telefoon van een 
testbewijs, zei De Jonge. De app zou aangepast kunnen worden, zodat deze ook een code kan 
maken van een vaccinatiebewijs. De applicatie zou dit weekend getest worden tijdens Fieldlab 
Festivals, maar dat werd wegens weersomstandigheden met een week uitgesteld. Bron: De 
Stentor, 16 maart 2021.  

 
Foto Thinkstock  

Het Europese vaccinatiepaspoort, dat reizen weer mogelijk moet maken, dient gratis te zijn voor 
de burger. De Europese Commissie wil dat de vaccinpas midden juni voor iedereen beschikbaar 
is. 

De digitale kaart – officieel het Digital Green Certificate – moet het vrij verkeer van burgers in 
de Europese Unie na een jaar van lockdowns weer op gang brengen. Ook moet het fraude met 
negatieve testresultaten tegengaan, staat in het nog vertrouwelijke ontwerpvoorstel. Naar 
verwachting stemmen de Commissarissen er woensdag mee in. 

De digipas zal voor de burger bestaan uit een QR-code op zijn telefoon of een geprinte versie 
ervan. Aan de hand daarvan kan eenvoudig op een vliegveld of bij de grens worden 
gecontroleerd of de houder ervan mag reizen. Dat kan als de persoon in kwestie is 
gevaccineerd met een in Europa erkend vaccin, beschikt over een recente negatieve coronatest 
of immuun is voor Covid-19 omdat hij het virus al heeft gehad. Deze drieslag voorkomt 
‘discriminatie’ van mensen die nog niet aan de beurt zijn voor vaccinatie, zij kunnen met een 
negatieve test toch op pad. 

Veel landen zijn al bezig met certificaten. Het Commissievoorstel moet garanderen dat de 
verschillende systemen in lidstaten straks op elkaar aansluiten. Anders komt het reizen 
immers nog niet op gang. De Europese regeringsleiders zullen het Commissievoorstel eind 
volgende week bespreken tijdens hun reguliere voorjaarstop. Daarna moeten de lidstaten en 
het Europees Parlement ermee akkoord gaan. 
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De Commissie benadrukt dat de gevoelige medische data op het vaccinatiepaspoort verzekerd 
zullen zijn van een hoge mate van gegevensbescherming. De lidstaten zijn verantwoordelijk 
voor de aanlevering en opslag van de benodigde gegevens: de naam van de pashouder, het 
type vaccin dat is gebruikt, de vaccinatiedatum, een eventuele testuitslag en immuniteit. Deze 
gegevens blijven in het betrokken EU-land. EU-ambtenaren spreken over een enorme ict-
uitdaging voor de lidstaten. 

Ook de Commissie wacht een stevige klus met het opzetten van een platform via welke de 
bevoegde autoriteiten in lidstaten bij elkaar kunnen verifiëren of iemand daadwerkelijk mag 
reizen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat medische data op EU-niveau worden 
opgeslagen. 

Lidstaten worden allen geacht mee te doen aan het vaccinatiepaspoort. Het is aan elke lidstaat 
of ze burgers toelaten die zijn gevaccineerd met niet in de EU erkende vaccins, zoals 
vooralsnog de Russische en Chinese. Die worden nu onder meer in Hongarije gebruikt. 

Het vaccinatiepaspoort geldt in principe alleen voor reizen binnen de EU. Als landen 
daarbuiten dezelfde standaard hanteren, kan worden overwogen reizen daarheen en -vandaan 
ook met het paspoort mogelijk te maken. Bron: De Morgen, 16 maart 2021.   

 

Het inreisverbod wordt verruimd 

Het inreisverbod wordt verruimd. Reizigers die op de lijst van uitzonderingen staan, zoals 
langeafstandsgeliefden, mogen vanaf vandaag Nederland weer in. Op de lijst staan verder 
onder anderen zakenreizigers, studenten, kennismigranten en professionals uit de culturele 
en creatieve sector. 

De uitzonderingscategorieën werden per 23 januari opgeschort vanwege de corona-
ontwikkelingen. Die opschorting vervalt per 16 maart. Voor alle reizigers van buiten de 
Europese Unie of een Schengenland die niet tot een van de categorieën behoren, blijft het EU-
inreisverbod gelden. 

Het verruimen van het inreisverbod valt samen met een aantal andere aanpassingen in de 
coronamaatregelen. Vanaf dinsdag mogen kinderen tot en met 12 jaar weer naar zwemles, is 
winkelen op afspraak met één klant per vijfentwintig vierkante meter mogelijk, mogen 
volwassenen van 27 jaar en ouder buiten met maximaal vier personen op 1,5 meter sporten 
en kunnen er naast praktijkexamens ook weer theorie-examens en rijlessen worden gegeven. 
Bron: De Stentor, 16 maart 2021.  
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Bonden vragen politiek om perspectief: ‘vier miljoen mensen missen 
sport, plezier en ontspanning’ 
 
Meer dan dertig binnensportbonden en belangenorganisaties vragen een duidelijk perspectief 
van de regering voor de 6 miljoen mensen die door de coronamaatregelen nog altijd niet 
kunnen sporten in sporthallen en -zalen.  
 
In een gezamenlijke brief doen ze een dringende oproep aan het (demissionaire) kabinet en de 
Tweede Kamer om bij een volgend keuzemoment meer oog te hebben voor de helft van 
sportend Nederland die nu noodgedwongen inactief is. 
 
Tot op heden is alleen buiten sporten toegestaan. Vanaf dinsdag geldt weer een kleine 
verruiming. Dan mogen ook mensen vanaf 27 jaar in groepjes van maximaal vier in de 
buitenlucht sporten, op 1,5 meter en georganiseerd op een sportaccommodatie. 
 
Voor de binnensportbonden biedt dat geen soelaas. Zij presenteren in hun oproep 
zorgwekkende cijfers over de sportbeoefening, met name onder kinderen. ‘Van de 6 miljoen 
mensen die in januari 2020 nog actief hun sport beoefenden, was in januari 2021 nog slechts 
een derde over’, aldus de bonden in hun brandbrief. ‘Zeker vier miljoen binnensporters missen 
daardoor de mogelijkheid om met hun sport geluk, plezier en ontspanning te vinden. Deze 
groep heeft ook nauwelijks de gelegenheid om aan hun sterk afgenomen mentale en 
lichamelijke gezondheid te werken.’ 
 
Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, richt zich in de brief vooral op de 
kinderen. ‘Zeker driekwart van de kinderen was begin vorig jaar nog actief aan het sporten, 
nu geldt nog maar voor net iets meer dan de helft. Dit is historisch laag. Een grote groep 
kinderen sport nu al bijna een jaar helemaal niet meer. Met name de sluiting - ook voor 
kinderen - van alle binnensportaccommodaties is daar een belangrijke oorzaak van. De 
gevolgen zijn ernstig en niet alleen bij kinderen. Daar moeten we ons echt grote zorgen over 
maken. De weerbaarheid, gezondheid en vitaliteit van de samenleving staan op het spel. 
Daarom is het zo belangrijk dat de binnensporten ook weer aan de gang kunnen.’ Bron: AD: 
16 maart 2021. 
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© Pim Velthuizen   

 

China weer in met vaccinatie met Chinees coronavaccin 

Wie is ingeënt met een Chinees coronavaccin mag China weer in. Het Aziatisch land, dat al 
een jaar grotendeels op slot zit, versoepelt de inreisbeperkingen voor buitenlanders. Wie een 
visum krijgt, moet na aankomst wel nog weken in quarantaine. 
 
China moet niets weten van Westerse vaccins en heeft inmiddels vier 
coronavaccins goedgekeurd die in eigen land zijn ontwikkeld. Die worden ook aan andere 
landen geleverd en zijn op meerdere plaatsen in de wereld in gebruik. 
 
De nieuwe regeling geldt overigens niet voor iedereen die zich laat prikken met een Chinees 
vaccin, maar is bedoeld voor mensen die voor werk of 'humanitaire noodsituaties' zoals het 
bijwonen van een uitvaart naar China gaan. bron: De Stentor, 16 maart 2021.   

Weer nascholing voor bestuurders van vrachtwagen, taxi’s en bussen 

In het kader van de versoepelingen mogen bestuurders van 
vrachtwagens, taxi's en bussen weer nascholingscursussen volgen. Die moeten ze elke vijf 
jaar doen om te zorgen dat ze veilig de weg opgaan. Daarnaast kunnen beroepschauffeurs 
theorie-examen doen bij het CBR. Dat begint vanaf vandaag ook weer met 
de cursussen 'Alcohol' en 'Verantwoord rijgedrag', voor bestuurders die door de politie aan het 
CBR zijn gemeld. Bron: De Stentor, 16 maart 2021. 
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Avondklok ‘nekt’ slachtoffer autobrand Deventer: ‘ik slaap meestal bij 
mijn vriendin’ 
 
Hij slaapt bijna altijd bij zijn vriendin op de Zandweerd, maar vanwege de avondklok moet 
Marc Huizinga (52) na zijn avonddienst deze week rechtstreeks naar huis. Daarom stond zijn 
auto vannacht bij wijze van uitzondering voor zijn eigen deur aan de Klinkenbeltsweg in 
Deventer. Hij werd om 04.40 uur door de politie uit zijn bed gebeld om vervolgens te zien hoe 
zijn auto volledig in brand stond.  
 
 

 
 
De uitgebrande auto van Marc Huizinga. © De Stentor 
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Huizinga was daardoor het negende slachtoffer van een autobrand dit jaar in Deventer. Vlak 
bij hem om de hoek, in het Rode Dorp, gingen in 2021 zes van de acht andere auto’s in 
vlammen op. Voor twee van die branden hield de politie onlangs een 52-jarige verdachte aan, 
met wie Huizinga een verleden heeft. Bron: De Stentor, 16 maart 2021. 

 
Vakantiegangers opgelet: dit land verdubbelt zijn snelheidsboetes 
 
Oostenrijk heeft de straffen voor snelheidsovertreders flink aangescherpt. De boetes lopen op 
tot vijfduizend euro en in extreme gevallen wordt het voertuig van de overtreder in beslag 
genomen.  
 
Wie in Oostenrijk te snel rijdt, kan vanaf deze zomer rekenen op zwaardere straffen. Niet alleen 
wordt het boetegeld verdubbeld, ook kan bij extreme snelheidsovertredingen het voertuig in 
beslag worden genomen. De boetes en maatregelen gelden ook voor buitenlandse 
toeristen. Dat meldt het Duitse blad Auto Motor und Sport Bron: De Stentor, 16 maart 2021.  
 

 
Snelheidscontrole in het buitenland  © Belga  
  

Economische schade voor de toerismesector in Amsterdam is enorm 

De economische schade van de coronacrisis voor de toerismesector in Amsterdam is enorm. 
Economen van ABN AMRO schatten dat de toeristische bestedingen in de hoofdstad dit 
jaar met acht miljard euro zullen dalen ten opzichte van 2019. Bovendien zal de pandemie 
ook een blijvend negatief effect hebben op het aantal, vooral zakelijke, bezoekers. 

Door de coronacrisis komen volgens de economen dit jaar zevenenzestig procent minder 
toeristen naar de hoofdstad dan in 2019. Afgelopen jaar kwamen drieëntachtig procent 
minder buitenlandse en drieënvijftig procent minder Nederlandse toeristen naar Amsterdam 
in vergelijking met een jaar eerder. De aantallen buitenlandse en Nederlandse toeristen 
daalden daardoor naar respectievelijk 2,1 miljoen en 900.000. 

Volgens ABN AMRO zal een deel van de zakelijke reizigers in de toekomst ook niet meer 
terugkeren, onder meer omdat online vergaderen inmiddels door veel bedrijven is omarmd. In 
2019 waren zakelijke reizigers nog goed voor een derde van de totale inkomsten. Daarbij komt 
dat de zakelijke reiziger relatief meer uitgeeft aan overnachtingen en maaltijden dan de 
gemiddelde toerist die naar Amsterdam komt. Bron: De Stentor, 16 maart 2021.  
 

Meer treinen naar Zandvoort van april tot september 
 
De NS zet vanaf april tot en met september meer treinen in naar Zandvoort aan Zee, zodat 
strandgangers tot zes keer per uur naar de badplaats kunnen. Dat doet de vervoerder alleen 
als er in de weekeinden en tijdens feest- en vakantiedagen mooi weer voorspeld is. Volgens de 
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NS is de laatste jaren gebleken dat er structureel meer behoefte is aan extra strandtreinen bij 
mooi voorjaarsweer. Bron: De Stentor, 16 maart 2021. 
 

Premier Estland is besmet met coronavirus 

De Estse premier Kaja Kallas laat weten dat ze besmet is met het coronavirus. In een 
Facebookpost zegt ze dat ze zich over het algemeen goed voelt en nauwelijks 
symptomen vertoont. Kallas leidt het land vanuit huis. 

 

© AP — Kaja Kallas  

‘Ik had maar een lichte koorts, dus verwachtte helemaal geen positief resultaat. Toch weer 
een bewijs hoe verraderlijk dit virus is en hoe alert we allemaal moeten zijn 
om verspreiding van het virus te voorkomen', zo schrijft ze.  

De Baltische staat kent een van de hoogste besmettingspercentages ter wereld. Sinds de 
coronapandemie is uitgebroken zijn ruim 86.000 Esten geïnfecteerd geraakt, 728 van hen 
hebben dat niet overleefd. In Estland wonen ruim 1,2 miljoen mensen. Bron: De Stentor, 16 
maart 2021.  

Corona raakt ook uitvinders; Philips vraagt fors minder octrooien aan 

EINDHOVEN - Uitvinden tijdens een videovergadering, de samenwerking zoeken in Zoom-
sessies. Innoveren blijkt lastig in de coronacrisis. Het wereldwijde aantal octrooiaanvragen 
van Nederlandse bedrijven en uitvinders in 2020 stagneert, blijkt uit nieuwe cijfers. Vooral 
Philips vroeg minder octrooien aan.  

Wie veel uitvindt, is slim. En wie slim is, gooit internationaal hoge ogen. Maar de coronacrisis 
gooide ook voor uitvinders roet in het eten. Want het aantal aanvragen voor patenten van 
Nederlandse uitvinders en ondernemingen stagneert. Dat blijkt uit een recente inventarisatie 
van de wereldwijde organisatie voor intellectueel eigendom World Intellectual Property 
Organisation (Wipo). 

Het aantal ingediende aanvragen voor octrooien wordt doorgaans gezien als maatstaf voor de 
innovatiekracht van een land of een onderneming. Dat zou kunnen betekenen dat Nederland 
op dit punt lijkt in te boeten. Het gaat per saldo maar om enkele tientallen patenten minder 
maar ter vergelijking: in China steeg het aantal aanvragen met 16 procent, dankzij een 
toename van zo'n 9.000 aanvragen in coronajaar 2020. En ook in de Verenigde Staten en 
Zuid-Korea werd meer uitgevonden.  
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Veruit de grootste patentenaanvrager in Nederland is Philips. Uit dinsdag gepubliceerde cijfers 
van het Europese Octrooibureau (EOB) blijkt dat het aantal octrooiaanvragen van 
Nederlandse bedrijven bij het EOB daalde in 2020 met ruim acht procent ten opzichte van 
2019. Nederland blijft met zijn 6.375 octrooiaanvragen het derde grootste land van de EU. 
Wereldwijd staat Nederland op de achtste plek.  

De daling komt vooral doordat Philips, de Eindhovense chipmaker NXP en Airbus minder 
octrooien aanvroegen. Lichtproducent Signify, Philips's voormalige lichttak, vroeg juist meer 
octrooien aan. Het Eindhovense bedrijf diende vorig jaar in totaal 691 octrooien in. Signify 
klom van plaats 26 in 2019 naar plaats 21 over 2020 op de lijst van bedrijven die octrooien 
indienden bij het EOB. 

Philips-topman Frans van Houten zei in oktober al in een interview met het ED dat innovatie 
onder het thuiswerken lijdt. Dat is terug te zien in de wereldwijde cijfers. Het aantal 
patentclaims van Philips daalde met zo'n 14 procent, blijkt uit cijfers van Wipo over 2020. Het 
gezondheidstechnologieconcern bevestigt de getallen. De daling is voor een deel toe te 
schrijven aan de virtuele manier van werken, aldus Philips. Voor een deel van de 
patentaanvragen was meer tijd nodig. Voor dit jaar verwacht het concern weer rond het niveau 
van 2019 uit te komen. 

Volgens Philips speelt er nog iets mee. Het concern wordt steeds meer een softwarebedrijf. 
Waarbij bijvoorbeeld computerprogramma’s voor ziekenhuizen worden gemaakt. Maar het 
intellectueel eigendom van software is volgens Philips soms effectiever te beschermen met 
copyrights of designrechten in plaats van met patenten.  

In 2020 zijn over het algemeen fors meer octrooiaanvragen gedaan op het gebied van 
gezondheidszorg door de pandemie. De sterkste groei was te zien op het gebied van 
farmaceutische producten, met een stijging van ruim tien procent ten opzichte van 2019. Het 
gaat om vaccins en geneesmiddelen die het coronavirus moeten tegengaan, meldt het EOB. 

Op het gebied van medische technologie werden iets meer octrooiaanvragen gedaan bij het 
EOB in 2020. Het gaat dan om onder meer diagnostiek, laboratoriumapparatuur, 
ademhalingsapparatuur, medische apparaten, hygiëneartikelen en ontsmettingsmiddelen. In 
de biotechnologie stegen de aanvragen eveneens, waaronder die voor analyses van belangrijke 
stoffen in coronatests. De grootste daling van de aanvragen vond plaats in het vervoer, vooral 
op het gebied van lucht- en ruimtevaart en een klein beetje in de auto-industrie. 

Wereldwijd staat Philips in de bedrijvenlijst bij Wipo op de 26ste plaats, vijf plaatsen lager dan 
in 2019. Huawei, Samsung en Mitsubishi vormen de top 3. Philips houdt bedrijven als Google, 
Sony, Nokia en Apple op octrooiengebied achter zich. Nederland staat wereldwijd op de tiende 
plek, na Europese landen als Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en 
Zweden.  Bron: ED, 16 maart 2021. 

 

Philips casht door corona, maar hoe lang nog? 

EINDHOVEN - Ze gingen als warme broodjes maar nu is de grootste honger wel gestild. Door 
de aantrekkelijke marges op beademingsapparatuur en het razendsnelle opschroeven van de 
productie had Philips de afgelopen maanden de wind in de zeilen. Maar immuun voor de 
gevolgen van de coronapandemie is het bedrijf niet. Raakt de crisis Philips straks alsnog? 

Terwijl veel bedrijven hun verkopen als een kaartenhuis zien instorten, maakte Philips ruim 
zestig procent meer winst. Beademingsapparaten zijn de grote winstpakker van Philips, bleek 
maandag nog maar eens bij de bekendmaking van de resultaten over de afgelopen drie 
maanden. Maar veel landen en ziekenhuizen hebben zo langzamerhand wel genoeg 
beademingsapparaten.  Bron: ED, 19 oktober 2020.  
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Pfizer levert EU tien miljoen doses vaccin extra 

Farmaceut Pfizer levert de Europese Unie nog voor de zomer tien miljoen doses vaccin extra. 
De productie van het middel verloopt beter dan verwacht, waardoor Europa in april, mei en 
juni meer dan tweehonderd miljoen doses van het vaccin ontvangen. 

Pfizer schroefde het productievermogen in januari en februari  flink op. Sindsdien levert het 
bedrijf steevast sneller dan beloofd. De aanvoer van vooral het vaccin van AstraZeneca valt 
daarentegen keer op keer tegen. 

Nederland kreeg de afgelopen maanden al meer dan 1,7 miljoen doses van Pfizer.  
Het leeuwendeel van alle vaccins. Van de extra doses die nu eerder worden geleverd, 
krijgt Nederland er waarschijnlijk honderdduizenden. Bron: De Stentor, 16 maart 2021.  
 
 

Update RIVM 

Het reproductiegetal (het aantal mensen dat een besmette persoon opnieuw besmet) blijft 
oplopen, aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Als dat cijfer rond de 1 blijft en 
het aantal ziekenhuisopnames ongeveer op het "huidig niveau" blijft, zijn volgens hem nieuwe 
versoepelingen mogelijk. 

Het reproductiegetal is gestegen naar 1,06, zei De Jonge na kabinetsberaad over het 
coronavrius. Vorige week was het nog 1,01. Volgens de minister was het oplopen van de 
ziekenhuisopnames, het aantal besmettingen en het reproductiegetal ingecalculeerd. Het is 
nu van belang dat mensen zich aan de regels houden om het virus eronder te houden, 
benadrukt hij. ‘We moeten voorkomen in het zicht van de haven onverstandige dingen te doen.’ 

Of de terrassen en het hoger onderwijs weer open kunnen, hangt af van het advies van het 
Outbreak Management Team (OMT) dat vrijdag komt. Volgende week dinsdag maakt het 
kabinet bekend of er nieuwe versoepelingen komen. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is op dit moment 2037, 18 meer dan maandag 
toen er 2019 mensen met Covid-19 in de hospitalen werden geteld. 

Toen steeg het aantal coronapatiënten voor het eerst sinds 9 februari weer boven de 2000. Er 
liggen nu 586 mensen op een intensive care, dat zijn er 22 meer dan een dag eerder. Op de 
verpleegafdelingen liggen er vier minder dan maandag. Daar bevinden zich nu 1451 mensen 
die door het virus zijn geveld. Bron: De Stentor, 16 maart 2021.   

Bijna vierentwintig procent meer besmettingen in week tijd, wel weer 
minder sterfgevallen 

De afgelopen week zijn iets minder dan 40.000 mensen positief getest op het coronavirus. Dat 
is bijna 24 procent meer dan een week eerder.  Het aantal coronadoden lag met ruim 200 wel 
weer lager dan een week eerder. Toen waren het er 269. De Britse variant veroorzaakt 
ondertussen de meerderheid van het aantal besmettingen. 

Het exacte aantal positieve tests bedroeg de afgelopen week 39.527. Het zijn vooral jongeren 
en mensen van middelbare leeftijd die vaker positief testen op corona. Bij ouderen lijkt 
vaccinatie een flink effect te hebben op het aantal besmettingen. Sinds het uitbreken van het 
coronavirus werd 8,3 procent van het totaal aantal positieve tests afgelegd door iemand van 
boven de 75. Afgelopen week was dat aandeel nog maar 4,4 procent.  

Er gingen weer fors meer mensen naar de teststraat: 461.000. Dat zijn er bijna 100.000 meer 
dan een week eerder. Het percentage tests dat positief uitvalt, is vergeleken met de afgelopen 
maanden nog steeds relatief laag: 7,6 procent. De toegenomen drukte bij de tetststations lijkt 
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onder meer een gevolg van het feit dat meer mensen luchtwegklachten ervaren. Dat kan ook 
door bijvoorbeeld hooikoorts komen. 

Kinderen van 0-12 worden het vaakst getest. De meeste besmettingen worden 
verhoudingsgewijs vastgesteld bij mensen tussen de 18 en 24. Bij alle leeftijdscategorie onder 
de 60 nam het aantal besmettingen relatief fors toe. Bij kinderen was die toename met iets 
minder dan 35 procent het grootst. Bij veertigers bedroeg de toename 27 procent. 

De regio’s met de meeste besmettingen zijn momenteel Zaanstreek-Waterland en Noord-
Holland Noord. Het RIVM noemt de situatie in zijn weekupdate nog steeds ‘zorgelijk’. 

Het meest recente reproductiegetal, dat altijd twee weken nadien berekend wordt, bedroeg 
1,06. Dat betekent dat het RIVM inschat dat de epidemie (op 1 maart) in omvang groeide. Een 
week eerder lag hetzelfde getal naar schatting van het rijksinstituut nog iets lager, op 1,01.  

In week 8 (de laatste week van februari) werd driekwart van de positieve monsters veroorzaakt 
door de Britse variant, blijkt uit nadere analyse van het RIVM. Daarmee lijkt die variant dus 
definitief de overhand te hebben. Het RIVM stelt dat de Britse variant besmettelijker is dan de 
klassieke. 

De Zuid-Afrikaanse variant, die ook besmettelijker wordt geacht en waarbij het ook 
onduidelijk is hoe goed de bestaande vaccins er tegen werken, veroorzaakt voorlopig nog 
steeds een relatief klein aantal besmettingen. Al weken heeft deze variant een aandeel van 
twee tot drie procent in het totaal. Ook de Braziliaanse varianten en de E484K-mutant, die 
wellicht ook de bescherming van vaccins en antistoffen omzeilen, groeien tot nu niet enorm 
snel in Nederland. Bron: AD, 16 maart 2021.   

Het RIVM meldt het afgelopen etmaal 5974 positieve coronatesten te hebben geregistreerd. 
1003 meer dan er gisteren door het rijksinstituut werden gemeld. Per 100.000 
inwoners werden er 34,4 positief getest. Het dodental te gevolge van een 
coronabesmetting stijgt met 47, met als kanttekening dat deze patiënten niet allemaal de 
afgelopen 24 uur zijn overleden. Meldingen over sterfte komen soms later binnen.  

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is nu 1992. Dat zijn er 45 minder dan dinsdag, 
toen er 2037 mensen wegens Covid-19 waren opgenomen. Er liggen nu 568 mensen op een 
intensive care, 18 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen zijn 1424 patiënten 
opgenomen, 27 minder dan dinsdag. Bron: De Stentor, 17 maart 2021.  

De daling van het aantal besmettingen onder verpleeghuisbewoners zet door, meldt het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens het instituut is het aantal 
besmettingen in verpleeghuizen inmiddels afgenomen tot onder het landelijke gemiddelde 
besmettingsniveau per 100.000 inwoners. ‘Acht weken na de eerste toegediende vaccinatie is 
het effect van vaccinatie in de verpleeghuizen duidelijk zichtbaar. Inmiddels hebben bijna alle 
verpleeghuisbewoners een eerste vaccinatie gehad, een deel van de bewoners heeft de tweede 
vaccinatie ook ontvangen’, aldus het RIVM. 

Volgens het instituut is er bij thuiswonende ouderen, waarvan de eerste mensen eind januari 
gevaccineerd zijn, ook geen stijging zichtbaar in besmettingen. ‘Het is nog te vroeg om te 
zeggen of dit een effect van de vaccinaties is.’ 

Het RIVM ziet ook dat de ziekenhuisopnames van 80-plussers verder afnemen, waarschijnlijk 
als gevolg van het starten van vaccineren in deze groep. ‘Verlichting van de druk op de 
ziekenhuizen levert dit helaas niet op, omdat patiënten die in het ziekenhuis worden 
opgenomen veelal jonger zijn’, aldus het instituut. Bron: De Stentor, 17 maart 2021. 
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Bijna 270.000 Nederlanders zijn in de afgelopen week gevaccineerd  

Bijna 270.000 Nederlanders zijn in de afgelopen week gevaccineerd tegen het coronavirus. In 
totaal hebben bijna 1,4 miljoen mensen een eerste dosis gekregen, ongeveer 187.000 meer 
dan een week geleden. Bijna een half miljoen mensen hebben na die eerste dosis ook al de 
herhaalprik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen 
het coronavirus. Dat aantal steeg afgelopen week met ruim 81.000. 

De grootste groep bestaat uit thuiswonende ouderen. Bijna 580.000 mensen van 75 jaar en 
ouder zijn inmiddels ingeënt. Van hen hebben bijna 90.000 ook de tweede prik al gehad. 

De vaccinatiegraad is het grootst onder 85- tot 89-jarigen. Iets meer dan driekwart van deze 
groep is ingeënt. Verder heeft bijna driekwart van de 80- tot 84-jarigen de eerste prik gehad. 
Twee op de drie 90-plussers zijn gevaccineerd 

Verder zijn meer dan 350.000 medewerkers van verpleeghuizen, revalidatiecentra en de 
gehandicaptenzorg ingeënt, evenals bijna 250.000 bewoners van verpleeghuizen en cliënten 
van gehandicaptenzorg en ggz. 

Nederland heeft tot nu toe bijna 2,9 miljoen vaccindoses gekregen, tegen bijna 2,6 miljoen 
doses vorige week.  

In de afgelopen week zijn bijna 314.000 doses ontvangen. Pfizer en BioNTech leverden 
218.790 doses van hun vaccin Comirnaty. AstraZeneca leverde 95.040 doses, 
van Moderna ontving Nederland afgelopen week niets. Bron: De Stentor, 16 maart 2921.   
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Oost-Nederland gaat niet mee met de landelijke daling, aantal 
coronabesmettingen stijgt juist 

In tegenstelling tot de landelijke cijfers zijn in IJsselland, Flevoland en Noord-en-Oost 
Gelderland de afgelopen 24 uur meer nieuwe coronabesmettingen gemeld. Zwartewaterland 
blijft het zorgenkindje van de regio en is net niet de slechtste van heel Nederland. 

In totaal werden er in deze regio 505 nieuwe coronagevallen gemeld. Flevoland telde er met 
85 vandaag 7 meer dan gisteren. Gelderland noteerde er 260, 46 meer dan een dag eerder. In 
IJsselland werden 160 nieuwe gevallen gemeld, 16 meer dan gisteren.  

Zwartewaterland blijft het zorgenkindje van deze regio en kleurt als enige gemeente 
donkerrood. Het aantal besmettingen nam in die gemeente wederom af. Met vandaag 88,2 
besmettingen per 100.000 inwoners zijn dat er beduidend minder dan gisteren (114,6) en 
eergisteren (154,3).  

Ondanks die afname heeft de Overijsselse gemeente gemiddeld bijna de slechtste score van 
heel Nederland. Alleen Den Helder doet het met 88,8 besmettingen per 100.000 inwoners nog 
iets minder.  

In tegenstelling tot een dag eerder zijn er in geen enkele gemeente meer minder dan 7 
besmettingen per 100.000 inwoners. Gisteren kleurden Putten, Urk en Zeewolde lichtgrijs, de 
beste kleur die je kunt hebben. In Zeewolde stond het aantal besmettingen zelfs op nul, 
vandaag is dat flink gestegen naar 30,9 positieve tests per 100.000 inwoners.  

In heel Nederland waren er in de afgelopen 24 uur juist minder nieuwe coronagevallen. Het 
afgelopen etmaal werden er 4985 nieuwe besmettingen genoteerd, 549 minder dan gisteren.   

In Amsterdam en Rotterdam werden absoluut gezien de meeste positieve tests gemeld. 
Amsterdam telde er 265, Rotterdam 175. Den Haag (129), Tilburg (97) en Utrecht (84) 
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volgen. Sinds het begin van de uitbraak kregen ruim 1,1 miljoen mensen een positieve 
testuitslag.  

Het aantal coronapatiënten dat in de ziekenhuizen is opgenomen is opnieuw gestegen. Op dit 
moment liggen er 2037, 18 meer dan gisteren. Gisteren kwam het aantal ziekenhuisopnames 
voor het eerst sinds 9 februari weer boven de 2000.  

Vandaag werden er 263 nieuwe covid-patiënten opgenomen, 40 meer dan gisteren. 38 van de 
263 nieuw opgenomen zieken zijn op de intensive care ondergebracht. 

Van de ruim 2000 patiënten liggen er 586 op de intensive care, 22 meer dan een dag eerder. 
Op de verpleegafdelingen liggen er nu 1451, 4 minder dan gisteren.  

De dagelijkse instroom in de ziekenhuizen stijgt, zegt het het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). ‘Dit wordt veroorzaakt door de inmiddels (vermoedelijk) 
dominante Britse variant van het coronavirus. Op basis hiervan verwachten we een 
geleidelijke stijging van de Covid-ziekenhuisbezetting.’ Bron: De Stentor, 16 maart 2021.   

De coronakaart van Oost-Nederland blijft het tegenovergestelde doen van de landelijke 
aantallen. Terwijl het aantal positieve gevallen het afgelopen etmaal in Nederland met ruim 
duizend toenam, waren dit er in deze regio juist iets minder dan gisteren. 

In totaal werden er in Oost-Nederland 495 nieuwe coronagevallen gemeld. Gisteren waren dat 
er nog 505. In de veiligheidsregio IJsselland was een flinke afname te zien. Daar werden 115 
nieuwe besmettingen geregistreerd, 45 minder dan gisteren. In Noord- en Oost-Gelderland 
was het ook iets minder dan dinsdag (255 om 260).   

Flevoland kreeg het afgelopen etmaal juist veel meer positieve testen erbij. De 125 van 
vandaag is het hoogste aantal sinds 21 januari. Gisteren waren dat er nog 85. Deze stijging 
komt mede door de gemeenten Lelystad (van 9 naar 24) en Dronten (van 4 naar 13), die op de 
kaart ook een donkeroranje kleur hebben gekregen. In totaal hebben dertien gemeenten 
diezelfde kleur, twee minder dan dinsdag. 

Zwartewaterland is nog altijd ‘coronakoploper’ in Oost-Nederland en net als gisteren de enige 
gemeente die donkerrood kleurt op de kaart. Wel hebben de besmettingen in de Overijsselse 
gemeente een dalende lijn te pakken. De afgelopen 24 uur werden 15 nieuwe coronagevallen 
gemeld, het laagste aantal in anderhalve week tijd. 

Landelijk registreerde het RIVM het afgelopen etmaal 5974 positieve coronatesten, 1003 meer 
dan gisteren. In de veiligheidsregio’s Friesland en Zuid-Holland Zuid waren de grootste 
stijgingen te zien. Hardinxveld-Giessendam is met 125,7 besmettingen per 100.00 inwoners 
de ‘koploper’. 

Er liggen momenteel 1992 coronapatiënten in het ziekenhuis, 45 minder dan dinsdag. 
Daarvan liggen er 568 op een intensive care. Bovendien meldde het RIVM 47 nieuwe 
sterfgevallen. Dit betekent overigens niet dat deze personen allemaal de afgelopen 24 uur zijn 
overleden. Meldingen over sterfte komen soms later binnen. Het totale aantal overleden 
COVID-19 patiënten staat nu op 16.165. Bron: De Stentor, 17 maart 2021. 

Militairen niet verplicht gevaccineerd 

Militairen worden voorlopig niet verplicht gevaccineerd. ‘Alleen personeel dat op missie naar 
het buitenland gaat, kan tot vaccinatie verplicht worden wanneer niet-ingeënt zijn een 
verhoogd risico oplevert voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht’, aldus het ministerie van 
Defensie. 
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Defensie kan op basis van de Wet Immunisatie Militairen (WIM) leden van de krijgsmacht 
onder bepaalde omstandigheden verplichten tot een vaccinatie. De minister moet dan 
wel vooraf advies vragen aan een speciale commissie van deskundigen. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor militairen die op missie gaan. Nederland neemt deel 
aan enkele tientallen missies. Bron: AD, 11 maart 2021.  

 

Militairen van de Luchtmobiele Brigade gaan dit voorjaar op missie naar Afghanistan en 
moeten mogelijk verplicht worden gevaccineerd tegen corona. © ANP   
 

‘Militairen gedreigd met ontslag als ze coronaprik weigeren’ 
 
Militairen van de Luchtmobiele Brigade die zich niet willen laten vaccineren tegen corona 
hebben vorige week te horen gekregen dat ze worden ontslagen als ze de prik weigeren. De 
confronterende boodschap blijkt niet waar, maar heeft wel geleid tot veel onrust onder de 
manschappen, helemaal nu er gedoe is rond het vaccin van AstraZeneca. 
 
Bij vakbond ACOM zijn meerdere meldingen van militairen binnengekomen die zich grote 
zorgen maken over de boodschap van een commandant aan een heel peloton tijdens een appèl. 
Ook bij de in militair recht gespecialiseerde advocaat Michael Ruperti hebben zich militairen 
gemeld voor juridisch advies. ‘Dit is volstrekt onacceptabel en ook niet waar’, zegt voorzitter 
Jan Kropf van vakbond ACOM die zijn beklag heeft gedaan bij de landmacht. Defensie 
bevestigt inmiddels dat ontslag niet aan de orde is. 
 
De verontrustende mededeling werd gedaan nog voordat defensie eind vorige week naar buiten 
bracht dat vaccineren tegen corona verplicht kan worden gesteld voor militairen die op 
uitzending gaan. De minister van Defensie moet zo’n vergaand besluit nemen, maar zover is 
het nog niet. 
 
Meerdere militairen van de Luchtmobiele Brigade schrokken zich rot omdat zij binnenkort op 
missie gaan naar Afghanistan. Voor buitenlandse missies is het al langer verplicht dat 
militairen zich laten vaccineren tegen een aantal besmettelijke ziektes die er lokaal rondgaan. 
Dit moet voorkomen dat zij hun collega’s of de lokale bevolking in gevaar brengen en daarmee 
ook de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Covid-19 stond nog niet op deze lijst van ziektes, 
maar afgelopen vrijdag maakte defensie bekend corona daar ook aan toe te willen voegen. 
 
Of daarmee een coronaprik daadwerkelijk verplicht wordt voor uitgezonden militairen, staat 
dus nog niet vast. Maar na alle gedoe rond het vaccin met AstraZeneca neemt de onrust toe, 
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merkt Jan Kropf van ACOM. ‘Heel veel militairen hebben geen moeite met een coronaprik, 
maar een klein deel wel. Zij vinden bijvoorbeeld nog te veel onduidelijk over de gevolgen van 
zo’n vaccin voor hun lichaam. Als defensie dit verplicht wil laten inspuiten bij militairen, moet 
er ook duidelijkheid komen over hoe eventuele gezondheidsschade afgewikkeld gaat worden.’  
 

 
 

Militairen van de Luchtmobiele Brigade voelen zich onder druk gezet om te worden 
gevaccineerd tegen corona. © ANP  

Volgens advocaat Michael Ruperti voelen militairen zich onder druk gezet het vaccin te nemen 
omdat ze ook op missie willen. Twee cliënten die hij bijstaat hebben inmiddels aangegeven de 
prik niet te willen nemen en bezwaar aan te tekenen als ze daartoe toch worden verplicht. 
Mogelijk kunnen ze daardoor niet op missie.  ‘Defensie doet op dit moment te weinig met vrees 
voor mogelijke bijwerkingen. Als je daar niet zorgvuldig naar kijkt, kun je een verplichting ook 
niet opleggen. Dan heb je geen respect voor de lichamelijke integriteit.’ 

Volgens woordvoerder Sjaak van Elten van de landmacht is de onrust over de coronavaccinatie 
bekend. Dat er is gedreigd met ontslag, herkent hij niet. ‘Maar ik kan niet uitsluiten dat enkele 
commandanten doordraven in hun communicatie naar de manschappen. Dat is zeker niet de 
bedoeling. Er is absoluut geen sprake van dat mensen worden voorgedragen voor ontslag als 
ze zich niet laten vaccineren. We zijn nog steeds in overleg en aan het afwegen wat we met het 
coronavaccin moeten doen voor onze militairen en of dat consequenties heeft voor mensen die 
dat niet willen.’ Bron: De Stentor, 16 maart 2021.   

Vijfduizend toeschouwers bij wedstrijd Nederlands elftal tegen Letland 

Bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland, volgende week 
zaterdag, mogen 5000 toeschouwers de Johan Cruijff ArenA binnen. Het duel van Oranje is 
toegevoegd aan de reeks Fieldlab-evenementen. Met maximaal 5000 deelnemers wordt dit het 
grootste onderzoek van de vorige maand gestarte Fieldlabs. 

Het onderzoek bij Nederland - Letland is vooral gericht op het testbeleid en het gebruik van de 
nieuwe CoronaCheck-app die de overheid heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen de bezoekers 
laten zien dat ze een negatief testresultaat hebben. 

De voetbalfans die willen meedoen aan het onderzoek moeten een kaartje kopen. Woensdag 
start de verkoop. De aftrap van de wedstrijd in Amsterdam op zaterdag 27 maart is om 18.00 
uur. De KNVB benadrukt dat de voetbalfans er rekening mee moeten houden dat de 
avondklok dan nog steeds van kracht is. 

Met vijfduizend mensen is ongeveer een elfde van het stadion gevuld. Bron: De Stentor, 16 
maart 2021. 
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Het Fieldlab-onderzoek is gericht op het testbeleid (sneltesten) en het gebruik van de 
CoronaCheck App, die dient als check om te controleren of een bezoeker een negatief 
testresultaat heeft. Gunstige resultaten van dit onderzoek kunnen voor het voetbal het proces 
versnellen richting goed gevulde stadions in de slotfase van het seizoen 2020/’21 in het 
betaald voetbal en bij het EK van komende zomer, waar Nederland ook in Amsterdam tegen 
Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonie speelt.  

Net als bij eerdere Fieldlabs wordt tijdens Nederland - Letland gebruik gemaakt van een aantal 
onderzoeksbubbels. Per bubbel worden mogelijke scenario’s en gedragselementen voor het 
ontvangen van publiek op tribunes van grootschalige evenementen getest, zonder rekening te 
houden met 1,5 meter afstand. Te denken valt aan verschillende manieren van plaatsnemen, 
bijvoorbeeld op volgorde van binnenkomst, verschillende zitpatronen en scheiding van 
aankomsttijden. 

Daarnaast bevat één van de bubbels het wetenschappelijk onderzoeksproject onder leiding 
van de TU Eindhoven naar de verspreiding van aerosolen in de lucht. Onderzocht wordt de 
opbouw van aerosolenconcentraties in een stadion en de effectiviteit van maatregelen om die 
aerosolenconcentraties te reduceren. In december werden daarvoor al eerste metingen gedaan 
in de ArenA zonder publiek, met kunstmatige aerosolgeneratoren. Bron: AD, 16 maart 2021.  

 

 

KNVB juicht: ‘fans bij Oranje is een geweldige kans, een opstap naar meer’ 

KNVB-topman Gijs de Jong hoorde gejuich om zich heen toen bekend werd dat 5000 
toeschouwers de interland van het Nederlands elftal tegen Letland volgende week zaterdag 
mogen bijwonen. ‘Voor ons is dit een geweldige kans om te bewijzen dat het veilig kan’, zegt 
hij. ‘Een mooi vervolg op de tests in Nijmegen en Almere. Ik hoop dat het binnen een minuut 
uitverkocht is.’  

Volgens de secretaris-generaal van de voetbalbond, tevens toernooidirecteur van het EK in 
Amsterdam, is het mogelijk dé stap op weg naar betere tijden. ‘Het is een mooie opstap naar 
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uitzicht op fans in de stadions tegen het einde van de competitie én bij de duels in Amsterdam 
voor de Europese titelstrijd.’ 

De toezegging voor het duel met Letland komt in een fase dat de besmettingscijfers weer wat 
oplopen. ‘Ik snap dat dit bij veel mensen oproept tot extra voorzichtigheid. Maar in zekere zin 
staan de ‘cijfers’ hier los van. Wat wij willen laten zien is dat ‘events’ op een verantwoorde en 
veilige manier kunnen worden gehouden. En we zijn er van overtuigd dat dit kan.’ 

Het experiment in de Johan Cruijff Arena past ook bij de plannen van ‘coronaminister’ Hugo 
de Jonge. KNVB’er De Jong: ‘We werken met sneltesten, die komen uit de capaciteit van de 
overheid. Dat past in een breder plan. Ook Hugo de Jonge wil graag onderzoeken of dit 
allemaal kan om de eventindustrie tegemoet te komen. Daar maken wij ook deel van uit. We 
werken bij deze wedstrijd met sneltesten en zonder de 1,5 meter. Dit kan heel veel belangrijke 
informatie opleveren.’   

 

@ Reuters 

Eerder in Nijmegen en Almere waren 1500 bezoekers welkom, er kwamen er iets minder, nu 
in de grotere Arena aanmerkelijk meer. ‘Vier keer zoveel ongeveer’, vervolgt De Jong. ‘Dat is 
mooi. Natuurlijk hadden we er graag nog meer mensen bij gehad, maar dat is voor ons nu 
niet het belangrijkste. Het gaat niet om de hoeveelheid, maar om de basisprincipes. Is het 
verantwoord en veilig.’  

Het nieuws rond Nederland - Letland kwam op dezelfde dag dat UEFA-voorzitter Aleksander 
Ceferin riep dat een land alleen EK-wedstrijden mag organiseren als er publiek bij mag zijn. 
‘In onze laatste bijeenkomst heeft hij dat niet zo hard gezegd’, aldus De Jong. ‘Maar natuurlijk 
hebben wij die ambitie ook. Vergeet bovendien niet dat die ambitie breed wordt gedeeld, ook 
door het ministerie van Sport en door de burgemeester van Amsterdam. Dat Nederland - 
Letland met toeschouwers wordt gespeeld is ook aan hen te danken.’ 

Alle twaalf bij het EK betrokken bonden (en landen) hebben de wens uitgesproken in de zomer 
met fans te voetballen. De Jong: ‘Onze hypothese is altijd op drie punten gebaseerd geweest. 
De kwetsbaren zijn gevaccineerd, de druk op de zorg is sterk verminderd en er is een positief 
seizoenseffect. Als die hypothese uitkomt is het geen verkeerde gedachte publiek toe te laten. 
Maar laat één ding duidelijk zijn: aan het einde van de dag beslissen de autoriteiten wat wel 
en niet kan, ook als er geen Covid is. Dat accepteren wij altijd. Want wij zijn ook zuinig op 
onze bezoekers.’ Bron: AD, 16 maart 2021.  
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De zussen Ellen en Mandy moeten elkaar al maanden missen. © SDD 
 

Ellen (39) mist zus Mandy (34) al maanden door reisverbod, hoewel ze op 
een half uur van elkaar wonen 
 
De zussen Ellen (39) en Mandy (34) zijn normaal gezien onafscheidelijk, maar moeten het nu 
al bijna twee maanden zonder elkaar stellen als gevolg van het reisverbod. Ellen en haar man 
wonen in Philippine op zo'n 35 minuten rijden van Mandy in Gent, maar elkaar bezoeken is 
toch niet mogelijk. ‘Een niet-samenwonende partner mag je zien, maar eigen familie niet? Dat 
slaat nergens op.’ 
 
Sinds drie jaar wonen Ellen (39) en haar man in Philippine, op zo’n 900 meter van de Belgische 
grens. Hun familie woont in de buurt van het Gentse, onder wie ook Ellens zus Mandy. Toch 
is het sinds januari niet meer mogelijk om elkaar te zien. Het reisverbod is streng en luidt dat 
familie bezoeken niet onder een essentiële verplaatsing valt. Bron: De Stentor, 16 maart 2021.  
 

Korting op collegegeld studiejaar 2021-2022 
 
Het kabinet heeft opheldering gegeven over de hoogte van het collegegeld voor studenten vanaf 
volgend jaar. Studenten krijgen korting op hun collegegeld in het studiejaar 2021-
2022. Eerstejaars studenten betalen 542 euro aan collegegeld komend jaar. Studenten die 
voor september afstuderen betalen 535 euro.  
 
De Tweede Kamer riep het kabinet in februari op om alle studenten op mbo, hbo en 
universiteit die vertraging hebben opgelopen, een ‘gratis’ studiejaar te geven. Aan die wens 
komt het kabinet nu deels tegemoet. 
 
Studenten die deeltijd of duaal studeren, betalen in studiejaar 2021-2022 minimaal € 645 en 
maximaal € 1.084. De hogeschool of universiteit bepaalt het tarief. Bron: De Stentor, 16 maart 
2021.  
 



239 

 

 
 

Belangrijk dat mensen verspreiding virus tegengaan 
 
Het RIVM blijft benadrukken hoe belangrijk het is dat mensen in het land doen wat ze kunnen 
om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. ‘Daar zit mijn zorg, dat sommige mensen 
denken dat het heel goed gaat. Ja, we zien effecten van de vaccinaties, maar we zijn zeker nog 
niet uit de gevarenzone’, waarschuwt Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie 
Infectieziektebestrijding. 
 
De RIVM-bestuurster noemt de ontwikkelingen 'spannend'. Ze benadrukt het grote belang 
van snel vaccineren en hoopt dat er snel duidelijkheid is over het vaccin 
van AstraZeneca, waarmee uit voorzorg tijdelijk niet wordt geprikt in Nederland. Bron; De 
Stentor, 16 maart 2021.   
 
 

Belangrijk dat tieners met migratie-achtergrond leren zwemmen 
 
Het is belangrijk dat tieners met een migratieachtergrond ook snel zwemles krijgen. Dat zegt 
de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Op dit moment kan ruim 10 procent van de 
kinderen tussen de 11 en 16 jaar met een migratieachtergrond niet zwemmen. 
 
Vanaf dinsdag gelden er enkele versoepelingen op de coronamaatregelen. Zo mogen kinderen 
tot en met 12 jaar weer naar zwemles. ‘Daar zijn we erg blij mee. Het is een goede eerste stap’, 
zegt een woordvoerder van de NRZ. ‘En we staan in nauw contact met de overheid om ervoor 
te zorgen dat iedereen, ook kwetsbare groepen zoals kinderen van nieuwkomers die ouder zijn 
dan 12 jaar en nog niet kunnen zwemmen, naar het zwembad mag’. 
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Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in 2018 bleek dat ruim 
twintig procent van de Nederlanders die verdrinken een niet-westerse achtergrond 
heeft. Bron: De Stentor, 16 maart 2021. 
 

 
 

Uit kleinschalig onderzoek in Israël blijkt dat vaccinaties zwangere 
vrouwen en hun ongeboren baby beschermen tegen coronavirus 
 
Israëlische onderzoekers concluderen uit een kleinschalige studie dat vaccinaties tegen 
COVID-19 zwangere vrouwen en hun (ongeboren) baby's beschermen tegen het coronavirus.  
 
De ingeënte vrouwen geven door het krijgen van een vaccinatie antistoffen mee aan hun 
ongeboren baby's. Ook zitten de antistoffen in moedermelk.  
 
Volgens het onderzoek, dat in februari is uitgevoerd, kwamen antilichamen voor bij alle twintig 
zwangere vrouwen die meededen aan het onderzoek, en die tijdens hun zwangerschap werden 
ingeënt met het Pfizer/BioNTech-vaccin. De vrouwen werden onderzocht in het derde 
trimester van hun zwangerschap. De baby's werden onderzocht vlak na de geboorte.  
 
‘Onze bevindingen laten zien dat het vaccineren van zwangere vrouwen maternale en 
neonatale bescherming biedt tegen corona’, aldus de studie. 
De bevindingen van onderzoekers van het Hadassah Universitair Medisch Centrum zijn nog 
niet ge-peer reviewd door vakgenoten. Daarnaast is de omvang van de studie zeer klein, onder 
slechts twintig zwangere vrouwen. Vorige maand bleek hetzelfde resultaat ook uit een 
Amerikaanse studie. Ook deze resultaten moeten nog beoordeeld worden door vakgenoten.  
 
Pfizer Inc en BioNTech gaven vorige maand een internationaal onderzoek te zijn gestart met 
vierduizend vrijwilligers om de effectiviteit van hun vaccin te testen bij gezonde zwangere 
vrouwen. Bron: De Stentor, 16 maart 2021.   
 
Coronavaccins voor zwangere vrouwen kunnen mogelijk ook werkzaam zijn in 
het beschermen van de foetus tegen het coronavirus, stellen Israëlische onderzoekers in een 
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nieuwe studie. Uit het onderzoek dat in februari is uitgevoerd, blijkt dat bij alle twintig 
onderzochte vrouwen die twee doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin hadden gekregen, ook de 
ongeboren kinderen anticellen tegen het coronavirus hadden. 

'Onze bevindingen onderstrepen dat het vaccineren van zwangere vrouwen mogelijk 
moederlijke en neonatale bescherming tegen een SARS-CoV-2-infectie biedt', staat in het 
onderzoek. De bevindingen van de onderzoekers die verbonden zijn aan het Hadassah 
universitair medisch centrum in Jeruzalem werden dinsdag gemeld door Israëlische media. 

De onderzoekers benadrukken de beperkte opzet van de studie en zeggen dat er meer 
onderzoek nodig is om meer te weten te komen over het effect van vaccinatie in verschillende 
fases van de zwangerschap, en de veiligheid en effectiviteit van de verschillende vaccins die 
beschikbaar zijn. Bron: AD, 17 maart 2021. 
 
 

Kabinet wil bedrijven steunen die personeel laten testen omdat 
thuiswerken geen optie is 
 
Het kabinet wil bedrijven ondersteunen die hun personeel regelmatig en preventief willen 
laten testen op het coronavirus, omdat thuiswerken geen optie is. Het gaat om situaties 
waarbij werknemers geen klachten hebben en die ook geen melding hebben gekregen van de 
CoronaMelder of in een risicogebied zijn geweest. 

Tot nu toe mochten werkgevers alleen in die twee gevallen hun werknemers laten testen. De 
tijdelijke steunregeling hiervoor stopt. Het gaat vooral om bedrijven waarbij mensen door de 
aard van het werk niet voldoende afstand kunnen houden. 

De testen worden afgenomen onder medisch toezicht. Uiteindelijk kunnen hiervoor zelftesten 
worden gebruikt. Die komen waarschijnlijk vanaf april beschikbaar. 

Zorgminister Hugo de Jonge stelt dat het preventief testen vroegtijdig besmettingen helpt 
opsporen en uitbraaksituaties kan voorkomen. Bovendien kunnen werkgevers hun 
werknemers een veiligere werkomgeving bieden door preventief te testen, stelt het 
ministerie. Tegelijk is en blijft thuiswerken de norm. Ook mag een werkgever een werknemer 
nooit verplichten om een test te laten afnemen. Bron: De Stentor, 16 maart 2021. 

Chili heeft meer dan vijf miljoen mensen gevaccineerd 

In Chili zijn al meer dan vijf miljoen mensen ingeënt met minstens de eerste dosis van een 
vaccin tegen COVID-19. De vaccinatiecampagne ligt daarmee twee weken voor op het 
schema van de regering. 

Bovendien kregen volgens de gegevens van het ministerie van Volksgezondheid ook al ruim 
2,1 miljoen mensen een tweede dosis toegediend. Het land telt in totaal bijna 19 miljoen 
inwoners. 

Chili startte op 24 december met het vaccineren van het zorgpersoneel. Sinds begin februari is 
de rest van de bevolking, van oud naar jong, aan de beurt. Zij kunnen in bijna 15.000 
vaccinatiecentra terecht voor een vaccinatie met het Amerikaans/Duitse Pfizer/BioNTech-
vaccin of het vaccin van het Chinese Sinovac. Bron: De Stentor, 17 maart 2021. 

In Zuid-Azië leidde stopzetten reguliere zorg tot dood 239.000 kinderen 
en zwangere vrouwen 

Het (tijdelijk) stopzetten van reguliere zorg in landen in Zuid-Azië vanwege de 
coronapandemie, heeft geleid tot de dood van 239.000 kinderen en zwangere vrouwen, stelt 
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Unicef in een rapport waar BBC uit citeert. Het rapport richt zich op de landen Afghanistan, 
Nepal, Bangladesh, India, Pakistan en Sri Lanka, samen goed voor een bevolking van 1,8 
miljard mensen. Vooral vrouwen, kinderen en adolescenten zijn het zwaarst getroffen. De 
landen tellen samen 13 miljoen vastgestelde coronabesmettingen en meer dan 186.000 doden. 

Door de lockdowns zijn er volgens de rapporteurs 228.000 extra doden gevallen onder 
kinderen onder de vijf jaar wegens voedseltekorten en het pauzeren van 
vaccinatieprogramma's. Zo zijn er in Bangladesh tachtig procent minder kinderen behandeld 
tegen ondervoeding en werden er in Pakistan 65 procent minder kinderen ingeënt. In India 
stierven er in 2020 zo'n 15,4 procent meer kinderen dan een haar eerder, in Sri Lanka zagen 
ze een stijging van 21,5 procent van het aantal zwangere vrouwen dat stierf. Bron: AD, 17 
maart 2021. 

Hugo De Jonge gaat in quarantaine 

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge gaat per direct in quarantaine na een melding van 
CoronaMelder dat hij mogelijk in contact is geweest met iemand die recent positief is getest. 
Dat laat hij weten op Twitter. 'Gelukkig heb ik geen klachten. Ik ga in quarantaine en werk 
door vanuit huis. Zaterdag zal ik een test doen (of eerder als ik toch klachten krijg).' 

Het is niet helemaal 'zijn' dag, grapt De Jonge. 'En de dag is nog maar op de 
helft....#WetvanMurphy'. Eerder vanochtend vergat De Jonge een geldig identiteitsbewijs mee 
te nemen toen hij ging stemmen. Bron: AD, 17 maart 2021. 

Negatieve uitslag coronatest voor Hugo De Jonge 

Demissionair minister van Gezondheid Hugo de Jonge heeft een negatieve coronatest 
ontvangen. Dat laat hij weten op Twitter. 

Afgelopen woensdag ontving De Jonge een melding van de CoronaMelder dat hij in contact 
was geweest met iemand die corona had. Daarop ging de minister in quarantaine. De 
negatieve uitslag betekent dat minister De Jonge zich vandaag bij zijn collega’s in het Catshuis 
kan voegen om te praten over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

Demissionair premier Mark Rutte en De Jonge zullen aanstaande dinsdag weer 
een persconferentie houden. Al te grote versoepelingen van de maatregelen lijken met de 
stijgende coronacijfers niet in het verschiet te liggen. Bron: AD, 21 maart 2021.  

De Jonge een dag te vroeg met tweede coronatest 

Landelijke koepelorganisatie GGD Ghor laat via Twitter - al dan niet bewust - op subtiele wijze 
weten dat minister Hugo de Jonge een dag te vroeg was met zijn tweede coronatest nadat hij 
in quarantaine was gegaan.  

De Jonge kreeg woensdag een melding van CoronaMelder dat hij mogelijk in contact ben 
geweest met iemand die recent positief is getest. Hij ging in quarantaine en onderging diezelfde 
dag nog een coronatest. De Jonge meldde vandaag via twitter dat hij gisteravond de uitslag 
kreeg van zijn tweede test. Die uitslag - na vier dagen - was negatief en dus ging De Jonge 
vandaag weer naar het Catshuisoverleg. Volgens de geldende regels moet men echter na een 
risicovol contact tien dagen in quarantaine, of minstens vijf waarna een negatieve test 
voldoende is om de quarantaine op te heffen. Bron: AD, 21 maart 2021.  
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Exterieur van het parlement op het eiland Sint-Maarten. © ANP/Robin Utrecht 

 
Sint-Maarten dient klacht in bij VN over ‘racistisch Nederland’: ‘dit voelt 
weer als slavernij’ 
 
Het parlement van Sint-Maarten heeft bij de VN-rapporteur voor racisme een klacht ingediend 
tegen Nederland. Nederland stelt zich ‘neokoloniaal’ en ‘racistisch’ op bij het verstrekken van 
coronahulp, vinden parlementariërs. 
 
Bijgestaan door een Amerikaanse advocaat zijn de Staten van Sint-Maarten naar de Speciaal 
Rapporteur voor racisme, discriminatie en xenofobie van de VN gestapt. In een petitie vragen 
ze de rapporteur, Tendayi Achiume, onderzoek te doen en Nederland op de vingers te tikken 
vanwege racisme en schendingen van mensenrechten. Bron: AD, 17 maart 2021. 
 
Volgens de parlementariërs, die worden bijgestaan door een Amerikaanse advocaat, wordt 
Sint-Maarten gedwongen om soevereiniteit op te geven, als onderdeel van het 
coronasteunpakket van dertig miljoen euro van Nederland. Als voorwaarde voor de steun is 
namelijk gesteld, dat drie door Nederland benoemde leden toezicht gaan houden op 
hervormingen die in Sint-Maarten doorgevoerd worden. De parlementariërs, die een petitie 
zijn gestart, noemen dit 'koloniaal'. 
 
Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken zegt tegenover het AD 
'onaangenaam verrast' te zijn over de VN-klacht. Hij heeft de regering van Sint-Maarten om 
opheldering gevraagd. 'Ik heb moeten constateren dat Sint-Maarten op dit moment de eigen 
autonomie niet kan dragen. Ik herhaal het nog maar eens: ik wil hen die autonomie niet 
afnemen, maar hen juist helpen om te zorgen dat zij deze over een aantal jaar wel volledig 
kunnen dragen.' Bron: Het Financieële Dagblad, 17 maart 2021.  
 
 

Keukenhof blijft vanaf 20 maart toch dicht 
 
De Keukenhof heeft geen toestemming gekregen om vanaf 20 maart bezoekers binnen te laten. 
Dat heeft de gemeente Lisse woensdag aan de organisatie van het park laten weten. In januari 
was directeur Bart Siemerink er nog van overtuigd dat het bloemenpark haar deuren dit jaar 
onder voorwaarden kon openen. 
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Kleurige bloemenvelden in een leeg Keukenhof  © ANP 
 
De Keukenhof zou opengaan als wandelpark, waar een beperkte hoeveelheid bezoekers op 
tijdslot haar toegangskaarten kon reserveren. Het afgelopen najaar zijn er zeven miljoen 
bloembollen geplant en was het park volgens directeur Siemerink helemaal klaar voor de 
opening.  
 
‘Dat we dit jaar weer niet open mogen is een enorme teleurstelling voor iedereen die bij 
Keukenhof betrokken is’, zegt Siemerink. ‘Binnen alle coronaregels is het volstrekt veilig om 
in Keukenhof een wandeling te maken. Afgelopen jaar werden we overvallen door corona en 
kon het park niet open. Dit jaar zijn we helemaal voorbereid op corona en is het onbegrijpelijk 
dat je in ieder park in Nederland mag wandelen, maar niet in Keukenhof.’ 
 
De organisatie hoopt dat versoepelingen op korte termijn opening van De Keukenhof alsnog 
mogelijk maken. Het 72e Keukenhofseizoen loopt tot en met 9 mei. Bron: AD, 11 maart 2021. 

 

Mark in zijn winkel aan de Haarlemmerstraat © indebuurt Leiden 
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Mark (26) heeft een kaaswinkel in Leiden: ‘Ik krijg regelmatig bestellingen uit Duitsland’ 
Leidenaar Mark was student economie, werkte vervolgens in de horeca en is tegenwoordig 
franchise-ondernemer. Hij is dol op kaas. En dat is maar goed ook, want hij werkt de hele dag 
tussen superveel kaassoorten bij de Zuivelhoeve aan de Haarlemmersstraat. ‘Het is goed dat 
ik tegenwoordig een mondkapje op heb, anders zou ik de hele dag kaas eten.’ 
 
Mark studeerde aan de universiteit in Groningen, maar de weg naar een kantoorbaan maakte 
hem niet gelukkig. Hij deed vervolgens een koksopleiding en ging in een restaurant werken. 
‘Daar miste ik de uitdaging en het nadenken over strategieën. Daarom besloot ik na lang 
nadenken om iets voor mijzelf te beginnen.’  
 
‘Ik vind het altijd al leuk om me in eten te verdiepen’, vertelt Mark. ‘Ook het contact met 
mensen vind ik leuk. Eerst wilde ik het helemaal zelf doen, maar toen kwam de Zuivelhoeve 
op mijn pad. Hier kon ik franchise-ondernemer worden.” 
 
‘Ik ben fan van alle soorten kaas. Ik heb nog geen kaas ontdekt die ik niet lekker vind’, vertelt 
Mark enthousiast. Naast binnenlandse en buitenlandse kaas verkoopt Mark allerlei producten 
voor bij de borrel. ‘Worstjes, versgebrande noten, cadeaupakketjes en Leidse biertjes van 
Brouwerij Pronck. Ik wilde heel graag streekproducten in de winkel hebben en dat kan bij 
Zuivelhoeve.’ 
 
Mark is niet opgegroeid met kaas, maar wel met het bourgondische leven. ‘Ik ben geboren in 
Brabant en opgegroeid in Venlo in Limburg. Mijn vriendin woonde al in Den Haag en ik trok 
bij haar in toen ik de opleiding van Zuivelhoeve in Maassluis deed. Sinds de opening van de 
winkel afgelopen zomer wonen we met veel plezier in het prachtige Leiden.’ 

Mark krijgt altijd veel belangstelling en hulp van zijn vriendin, vrienden en familie. ‘Mijn 
ouders vinden de winkel superleuk. Ze komen vaak uit Venlo gereden om te kijken en mee te 
helpen. Mijn vriendin draait ook wel eens een dagje mee. Ze komt uit Duitsland en daarom 
krijg ik ook regelmatig bestellingen uit Duitsland van kennissen, vrienden en familie. Als we 
veel cadeaupakketten moeten samenstellen, dan trommel ik al mijn vrienden op.’ 

Plannen voor de toekomst heeft Mark zeker. ‘Mijn droom is dat ik naast de winkel ook 
proeverijen kan gaan organiseren. Ik vind het superleuk om mensen iets te vertellen over 
kaas, bier en wijn.’ Bron: AD, 4 maart 2021. 

Strukton Rail vraagt corona-noodsteun aan 

Strukton Rail — het spoorbedrijf van bouwconcern Strukton — vraagt noodsteun aan vanwege 
een forse terugval in de omzet. Dit blijkt uit documenten die het FD in bezit heeft. Een 
woordvoerder van Strukton zegt dat er vorig jaar een terugval in aanbestedingen is geweest 
door corona. 'Dat uit zich nu in een omzetdaling.' Daarnaast wordt het spoor minder druk 
bereden, waardoor er minder storingen en onderhoudswerkzaamheden zijn, bevestigt  

Strukton Rail vraagt voor de eerste drie maanden van dit jaar loonkostenondersteuning aan 
omdat in Nederland de omzetdaling over deze periode naar verwachting uitkomt op 21%. 
Samen met de ondernemingsraad en de vakbonden zijn er afspraken gemaakt over de 
werkgelegenheid. Op de werkvloer zullen de komende periode geen banen verdwijnen. Wel 
gaat het overleg met de ondernemingsraad door over organisatieaanpassingen in de 
stafafdelingen. 

Strukton valt onder het beursgenoteerde Oranjewoud, waar ondernemer Gerard Sanderink 
vrijwel alle aandelen in bezit. Sinds zijn relatie met zelfverklaard cyberdeskundige Rian van 
Rijbroek is er grote onrust rond zijn bedrijven. Bij automatiseerder Centric, dat hij ook bezit, 
vertrok een flink aantal bestuurders en die onrust heeft zich inmiddels uitgebreid naar 
Strukton. In het afgelopen half jaar is ook hier een reeks managers vertrokken die spilfuncties 
binnen het bedrijf bekleedden. 
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Volgens de woordvoerder heeft die onrust geen rol gespeeld in de omzetdaling. Bestuurder 
Veronika Teunissen van FNV Spoor was namens de vakbond betrokken bij de NOW-aanvraag 
en bevestigt dat beeld. 'De omzetdaling heeft te maken met de teruggevallen werkzaamheden 
voor storing en onderhoud, Daarnaast is spoorbeheerder ProRail voorzichtig met het 
aanbesteden van nieuwe opdrachten.' Teunissen herkent dit beeld van vraaguitval bij andere 
spooraannemers waar zij contacten mee heeft. Bron: Het Financieële Dagblad, 16 maart 2021. 

Hoe kan Nederland in de toekomst minder kwetsbaar zijn? Intravacc ziet de oplossing in een 
Nederlandse back-upfabriek, die in tijden van nood minstens veertig miljoen doses vaccins 
kan maken. Genoeg voor de hele Nederlandse bevolking. Wel zo verstandig, volgens Groen, 
nu steeds meer Europese landen afzonderlijk nadenken over eigen productiecapaciteit. 

Om een ‘waakvlamfunctie', zoals Groen het noemt, te vervullen, moet de fabriek verschillende 
type vaccins kunnen maken. 'Nu is het een virus, maar bij de volgende pandemie gaat het 
misschien om een bacterie', zegt Groen. Dan is weer een ander soort vaccin nodig en dus moet 
de fabriek flexibel zijn. 

Intravacc ontwikkelt het plan voor de fabriek in samenwerking met de eigenaren van het 
Science Park Bilthoven en vaccinfabrikant Bilthoven Biologicals. Dat laatste bedrijf is 
wereldwijd de belangrijkste producent van het poliovaccin. De fabriek moet volgens een grove 
schatting ongeveer honderd miljoen euro kosten. Groen rekent op voldoende animo bij 
financiers. 'We gaan met allerlei partijen om de tafel zitten, ook met het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport'. 

Het is zaak om niet langer af te wachten, zegt Alexander Willemse van BioConnection, een 
bedrijf dat zich specialiseert in het afvullen van geneesmiddelen. Willemse is ook betrokken 
bij het initiatief. Volgens hem moet de overheid in de nieuwe back-upfabriek capaciteit 
reserveren en tegelijkertijd voldoende afvulcapaciteit in Nederland garanderen. 'Dat hoeft geen 
kapitalen te kosten.' 

Een vaccinfabriek met een 'waakvlamfunctie' is alleen haalbaar, als de fabriek ook in normale 
omstandigheden vaccins produceert. Dat is niet alleen een financiële noodzaak, zegt Jorrit 
van Hoorn, die als adviseur betrokken is bij het plan. ‘Aan een stilstaande fabriek heb je niets', 
aldus Van Hoorn. ‘Als de fabriek de mensen in dienst heeft voor vaccinproductie, en ook de 
hele infrastructuur eromheen in orde is, kun je snel schakelen wanneer een nieuwe pandemie 
opkomt. Na een omschakelperiode kan de fabriek dan een vliegende start maken.’ 

Buiten pandemische tijden, kunnen vaccinfabrikanten die tijdelijk meer productiecapaciteit 
nodig hebben bij de fabriek aankloppen. ‘Het is te vergelijken met een grote kantoorruimte, 
waarvan verschillende bedrijven een gedeelte kunnen huren', zegt Groen. 

VVD-Kamerlid Hayke Veldman is enthousiast over het plan. ‘Wij hebben al vaker gepleit voor 
meer productie van medicijnen en beschermingsmiddelen in Europa en Nederland', zegt 
Veldman, die het thema geneesmiddelen in zijn portefeuille heeft. 'We moeten minder 
afhankelijk worden van productie uit bijvoorbeeld Aziatische landen. Alle initiatieven om dat 
vorm te geven juichen we toe.’ 

Ook GroenLinks Europarlementariër Kim van Sparrentak vindt dat er fors meer 
productiecapaciteit nodig is. Maar het is volgens haar problematisch om alleen voor de 
Nederlandse markt te willen produceren. ‘Ik vind het een gekke kronkel om alleen voor je 
eigen land vaccins te produceren. Dat kan ook niet door Europese wetgeving', zegt Van 
Sparrentak. ‘Uiteindelijk heeft niemand er wat aan als maar een deel van de wereld is 
gevaccineerd. In landen die achter lopen met de vaccinatie, komen dan nieuwe varianten op 
waar de vaccins niet tegen opgewassen zijn.’ Bron: Het Financieële Dagblad, 17 maart 2021.  
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Corona drukt resultaten bouwer VolkerWessels 

Bouwconcern VolkerWessels, sinds april 2020 niet meer aan de Amsterdamse beurs 
genoteerd, heeft vorig jaar zijn resultaten door de coronapandemie en de stikstofproblematiek 
zien verslechteren. De nettowinst van VolkerWessels - nu volledig eigendom van 
investeringsmaatschappij Reggeborgh van de familie Wessels - liep vorig jaar met zestien 
procent terug tot honderdnegentien miljoen euro, zo meldde het concern woensdag in een 
persbericht. 

Corona heeft volgens VolkerWessels-ceo Jan de Ruiter 'een significante impact' op de 
bedrijfsvoering gehad, met name in België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 
'Daar hebben bedrijven echt stilgelegen.' 

In Nederland kon het bedrijf goed doorwerken, vooral dankzij het sectorbrede coronaprotocol. 
'Wel was er sprake van inefficiëntie, disruptie in de toeleveringsketen, viel er personeel uit en 
moest er extra materieel worden ingezet om de anderhalve meter afstand in acht te kunnen 
nemen. Die extra kosten konden we niet altijd aan de klant doorberekenen.' Bron: Het 
Financieële Dagblad, 17 maart 2021.  

Financiële ravage in Duitsland door omgevallen Greensill 

De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft maandag faillissement aangevraagd van het 
Duitse onderdeel Greensill Bank. Een verzoek hiertoe is ingediend bij de rechtbank van 
Bremen. Eerder kreeg de Australisch-Britse moedermaatschappij uitstel van betaling. 

De Duitse dochteronderneming staat juridisch los van moeder Greensill Capital. Een redding 
is niet meer mogelijk. Mogelijk een half miljard euro aan Duits belastinggeld is daarmee 
verdwenen. 



248 

 

Na de affaire Wirecard heeft Duitsland met Greensill een nieuw miljardenschandaal dat 
volgens critici onder de ogen van de toezichthouder heeft kunnen plaatsvinden. Duitsland telt 
veel gedupeerde klanten bij lokale overheden. 

De bank uit Bremen lokte klanten online via websites als Weltsparen en Zinspilot met 
verhoudingsgewijs hoge rentetarieven. Het geld is gebruikt om transacties van de Brits-
Australische moedermaatschappij Greensill Capital af te dekken. 

Ongeveer vijftig Duitse gemeenten, steden en deelstaten hadden uit zuinigheid miljoenen 
gestald bij Greensill. Ze hoopten strafrente van de Europese Centrale Bank (ECB) te ontlopen. 
Nu betalen ze een hoge prijs omdat het depositogarantiestelsel niet van toepassing is op deze 
tegoeden. 

Volgens mediaberichten had Greensill Bank uit Bremen drie miljard euro aan verzekerd 
spaargeld. Spaarders met tegoeden tot honderdduizend euro kunnen via het 
depositogarantiestelsel rekenen op compensatie. Daarnaast stond er vijfhonderd miljoen euro 
aan onverzekerd kapitaal van publieke instellingen bij de bank. 

De schadeloosstelling van grotere institutionele klanten loopt via het Bundesverbands 
deutscher Banken (BdB). Het fonds dat voor deze schade opdraait, wordt voor een deel gevoed 
door bijdragen van grote Duitse financiële instellingen zoals Deutsche Bank en 
Commerzbank. 

Bovenaan de ranglijst van gedupeerde overheden staat de deelstaat Thüringen met een verlies 
van vijftig miljoen euro, gevolgd door de stad Monheim in Noordrijn-Westfalen met  
achtendertig miljoen euro en de stad Eschborn in Hessen met vijfendertig miljoen euro. Het 
faillissement kan gevolgen hebben voor geplande investeringen in publieke voorzieningen. Of 
deze partijen compensatie kunnen krijgen voor het verdwenen belastinggeld is zeer de vraag. 
Sinds 2017 vallen deze gelden niet meer onder het garantiestelsel. 

Onderwerp van onderzoek is of de schatkistbewaarders hun hand overspeeld hebben. 
Doorgaans mogen vrije middelen alleen worden belegd bij banken die onder de 
depositogarantie vallen. Verschillende gedupeerde gemeenten zeggen dat ze vertrouwd hebben 
op de goede rating van Greensill. De eersten hebben zich gemeld in Berlijn voor 
schadeloosstelling bij de Bondsregering omdat de toezichthouder BaFin in hun ogen nalatig 
is geweest. 

Omdat de Duitse dochter van Greensill dreigde te bezwijken onder zijn schulden had 
toezichthouder BaFin begin deze maand alle stortingen en opnames stopgezet. Een 
strafaangifte volgde wegens mogelijke boekhoudfraude. De ingreep kwam volgens critici te 
laat. 

De BaFin ontkent nalatig geweest te zijn. De wettelijke geheimhoudingsplicht maakt het 
volgens een woordvoerder niet mogelijk om marktpartijen in te lichten over een lopende 
speciale audit of toezichtmaatregelen. 

De financiële toezichthouder die in de Wirecard-zaak zwaar onder vuur ligt en afscheid moest 
nemen van de voorzitter en zijn rechterhand, vermoedt dat de accountant steken heeft laten 
vallen. De huisaccountant van Greensill Bank is het middelgrote Duitse accountantskantoor 
Ebner Stolz met zeventienhonderd werknemers. Bron: Het Financieële Dagblad, 16 maart 
2021.  

Slechte organisatie in VK betreffende aanschaf beschermende middelen 
in begin coronacrisis volgens Dominic Cummings 

De voormalige rechterhand van de Britse premier Boris Johnson heeft een vernietigend 
oordeel geveld over het functioneren van de overheid tijdens de begindagen van de 
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coronacrisis. Oud-topadviseur Dominic Cummings, die in het Verenigd Koninkrijk als een 
polariserend figuur geldt, vergeleek het ministerie van Volksgezondheid met een "smeulende 
ruïne". 

Cummings, die in november opstapte, deed de uitspraak voor een parlementaire commissie. 
Hij concludeerde dat het ministerie aanvankelijk een potje maakte van de aanschaf van 
beschermende uitrusting, iets waar veel landen destijds mee worstelden omdat de vraag naar 
onder meer mondkapjes enorm was gestegen.  

De voormalige topadviseur zei dat na die problemen is besloten om het ministerie deels 
buitenspel te zetten. Daarom zou het Britse vaccinatieprogramma nu rechtstreeks onder de 
premier vallen. De hoogste wetenschappelijke adviseur van de regering zou hebben gevraagd 
om een speciale taskforce voor de uitrol van vaccins, buiten het ministerie om. Bron: De 
Stentor, 17 maart 2021.  

Polen opnieuw in lockdown 

Polen gaat opnieuw in lockdown. De maatregelen in vier regio zijn niet afdoende om het virus 
er onder te krijgen. Scholen, hotels en winkelcentra gaan landelijk dicht vanwege het snel 
stijgende aantal coronabesmettingen. De scholen stappen over op onderwijs op afstand en 
ook bioscopen en theaters sluiten vanaf zaterdag hun deuren. 
 
Het land met 38 miljoen inwoners registreerde vandaag ruim 25.000 nieuwe 
besmettingsgevallen. Het hoogste aantal sinds november. Ook worden er 453 
sterfgevallen gemeld. Sinds het begin van de pandemie heeft Polen 1,9 miljoen 
besmettingen geteld en ruim 48.000 coronadoden. Bron: De Stentor, 17 maart 2021. 
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André Hazes © Brunopress 
 

Mogelijk vier besmettingen tijdens concert André Hazes 
 
Er zijn mogelijk vier mensen besmet geraakt met het coronavirus tijdens het proefconcert van 
André Hazes in de Ziggo Dome. Het concert was onderdeel van een serie proefevenementen 
van Fieldlab Evenementen. Tijdens het dancefeest, een dag later, zijn geen mensen besmet. 
 
Eerder organiseerde Fieldlab Evenementen - een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke 
als de publieksevenementensector en de overheid - al een congres, een theatervoorstelling van 
Guido Weijers en twee voetbalwedstrijden. Dit wordt gedaan om te kijken hoe evenementen 
veilig georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis. 
 
Er was bij de evenementen sprake van het hoogste opkomstcijfer voor de tweede test tot nu 
toe. Ruim vierentachtig procent van de bezoekers van het Back to Live-dance event en 86 
procent van de bezoekers van het concert van Hazes hebben een tweede coronatest ondergaan. 
Bij de eerdere proeven lag dat aantal op een kleine 80 procent en 82 procent. 
 
Het doel van de proefevenementen is overigens niet om het aantal besmettingen in kaart te 
brengen, maar om het gedrag van bezoekers onder de loep te nemen. ‘Alle Fieldlab-resultaten 
zijn op basis van contacten, gedrag en risicoberekeningen. We doen dus een gedragsonderzoek 
en zijn onder meer geïnteresseerd in onderlinge contactmomenten en contactduur tijdens de 
evenementen’, liet Andreas Voss, hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen, eerder weten. 
Bron: De Stentor, 17 maart 2021. 
 
 

Tweede Kamerverkiezingen   
 
Een grote groep kiezers is nog zwevend. Uit een opiniepeiling van onderzoeksbureau I&O 
Research bleek dat maandag tweederde van de kiezers nog niet wist op wie ze zouden 
stemmen. Om jouw keus makkelijker te maken, kan je de Kieswijzer van deze website 
invullen.  
 
Wie niet zwevend is, is Mohamed Tamrouti. Hij bracht zijn stem vanmorgen vroeg al uit op 
het stadhuis in Kampen. Hij heeft wel even getwijfeld of hij zou gaan stemmen vanwege het 
coronavirus, maar 'stemmen is belangrijk, dus ik vond dat ik wel moest gaan'. 
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© Hanne Koops — Stadhuis Kampen verkiezingen 2021 
 
Voor het eerst mogen kiezers het rode potlood waarmee ze hun stem uitbrengen meenemen 
naar huis vanwege de coronamaatregelen. En dus het is het een collector's item. Op 
Marktplaats worden meerdere rode stempotloden te koop aangeboden. 'Rod' uit Leidschendam 
ziet er wel handel in en heeft zijn potlood aangeboden voor 25.000 euro. 

Onderhand staan er meerdere potloden op Marktplaats. Willem uit Woerden prijst die van 
hem aan met de tekst 'Gebruikt stempotlood, is pas 1 stip mee gezet' en volgens Van Dijk uit 
Groningen mag zijn potlood 'zeker niet ontbreken in de collectie van een echte 
potloodverzamelaar!' 

De stembussen zitten dit jaar sneller vol dan tijdens eerdere verkiezingen, en dus moeten 
er 'stembusstampers' en nieuwe bussen aan te pas komen. Dat merken ze ook in Rotterdam. 
‘De stemformulieren zijn groter dit keer, want er zijn meer partijen die deelnemen aan de 
verkiezingen’, aldus een gemeentewoordvoerder. 

Tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen doen zevenendertig partijen mee, een naoorlogs 
record. En dus zijn er op het stembiljet evenveel kolommen nodig, waardoor het papier groot 
uitvalt en veel ruimte inneemt in de stembus. Met een zogenaamde stembusstamper, 'een 
houten stok die door de bus heen kan', wordt de stapel aangedrukt, vertelt de Rotterdamse 
woordvoerder. Ook zijn er nieuwe stembussen naar de drukke stembureaus onderweg.  

Het stemmen vordert gestaag. Werd om 13.45 uur de totale opkomst bij de verkiezingen 
geschat op tweeenveertig procent. Twee uur later was dat 49 procent, volgens 
onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. 

Het gaat dan om alle uitgebrachte stemmen tot nu toe. Dat is inclusief de briefstemmers en 
de stemmen van mensen die maandag en dinsdag vervroegd naar een stembureau gingen. 

De voorlopige opkomst is nog steeds hoger dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 
rond het tijdstip van deze peiling. Toen had drieenveertig procent al gestemd, maar dat was 
zonder de extra dagen en opties. 

In het Dorpshuis van Lierderholthuis loopt het de hele dag 'lekker door'. ‘Komt doordat 
mensen thuis werken', zegt Elly Kelders. ‘Dan heb je niet die vroege piek.' Kelders is voor het 
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eerst vrijwilliger bij dit stembureau. ‘Wij zijn het kleinste dorp binnen de gemeente Raalte, 
maar hebben het grootste stembureau', zegt ze.  

Dit keer is de gymzaal in gebruik als kieslokaal, in plaats van de gebruikelijke hal. Dat geeft 
meer ruimte, waardoor kiezers beter afstand kunnen houden. Voorzitter Agnes Kelderman 
heeft om 13.00 uur honderdvijfentwintig kiezers over de vloer gehad. ‘Een prima opkomst', 
zegt ze. ‘Mensen hier in het dorp zijn trouwe stemmers. De opkomst ligt altijd boven de 
zeventig procent.' 

De gemeente Apeldoorn roept inwoners op om niet naar de stemlocatie van het Stadhuis en 
De Grote Kerk te komen. De stembureaus zijn momenteel erg in trek, waardoor het rood kleurt 
op de druktemeter. Het ACEC-gebouw of de Nieuw-Apostolische Kerk worden als alternatief 
genoemd. 

Via een speciale website monitort de gemeente Apeldoorn de actuele drukte bij de 
verschillende stemlocaties in de stad. Waar het stadhuis momenteel rood kleurt, is ook 
bij Theater Orpheus, Wijkcentrum Orca in Orden en bij de gymzaal aan de Fortlaan in 
Woudhuis enige wachttijd. Daardoor kleuren die locaties oranje. 

‘Bij het stadhuis en De Grote Kerk kan nog gewoon gestemd worden, maar om de drukte te 
blijven spreiden en de doorloop te bevorderen adviseren we om elders te stemmen’, vertelt 
gemeentewoordvoerder Roel van Vemde.   

Burgemeesters uit Oost-Nederland brengen vandaag ook hun stem uit. 'Er valt wat te kiezen', 
schrijft burgemeester Ron König van Deventer op Twitter. Eerder vandaag brachten 
collega's Ton Heerts van Apeldoorn en Martijn Dadema van Raalte hun stem uit.  

 

© Gemeente Zwolle — Peter Snijders  

Ook burgemeester Peter Snijders van Zwolle heeft zijn stem uitgebracht. Dat deed hij in 
poppodium Hedon, dat dit jaar voor het eerst dienstdoet als stemlokaal. Welk bolletje hij rood 
kleurt, houdt hij voor zichzelf. Vandaag maakt de burgervader een rondje langs de 
stembureaus in de stad.  Daarvoor is hij net op tijd fit genoeg. Na een coronabesmetting op 
23 februari moest hij zijn werkzaamheden tijdelijk stil leggen. Sinds gisteren pakt hij een deel 
van zijn werk weer op, toen nam hij al een kijkje bij de stemstraat bij de IJsselhallen. 
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Diepenveen bij Deventer heeft z'n eigen kiesdrempel voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Letterlijk een drempel, want uitgerekend vandaag, verkiezingsdag, ligt de 
weg voor het stembureau open. Reden: de aanleg van een verkeersdrempel. Het stembureau 
is daardoor slecht bereikbaar. ‘Wat een timing, hoe krijg je dit voor elkaar.’ 

 

De avondklok geldt ook vanavond, maar er is een uitzondering voor wie na 21.00 uur op de 
terugweg is van een stembureau of bij het tellen wil kijken.  

Bij het stembureau op station Meppel hebben al 120 mensen gestemd. Dat is redelijk 
vergelijkbaar met andere jaren, stelt voorzitter Peter de Vries. ‘Meestal stemmen hier zo'n 180 
tot 200 mensen. We zien dat er minder reizigers zijn, er staat geen rij van tien mensen als er 
net een trein is aangekomen. We zien juist meer mensen uit de buurt.’ 

Een bijzondere dag voor Maurice Emous uit Dronten, hij is vandaag 18 jaar geworden en 
mocht voor het eerst stemmen. Dronter burgemeester Jean Paul Gebben nodigde hem uit om 
samen te stemmen in sportzaal De Beurs. En behalve het stemrecht kreeg Maurice ook nog 
een kleinigheidje uit handen van de burgemeester. 

De kantine van Sallandia op Sportpark Zandweerd debuteert als stembureau. Vertrouwde 
locaties in de wijk zoals basisschool Adwaita konden niet coronaproof worden ingericht. 
Volgens stembureaulid Danny Hanekamp is dit wel een enigszins 'afgelegen plek'.  

Het is rustig, af en toe druppelt een kiezer naar binnen. ‘Ik verwacht niet dat hier na zeven 
uur vanavond nog veel mensen zullen komen', zegt zijn collega Martinet de Kerf. ‘Ik vind dit 
overigens wel een prettige plek om te zitten als stembureaulid. Je kijkt lekker van je af.' Rond 
half drie 's middags hebben honderdtien Deventenaren de kantine van Sallandia gevonden. 
Miranda Dalhuisen is één van hen. Voor haar was dit een logisch alternatief. ‘Ik woon immers 
om de hoek.'  

De totale opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen is vanmiddag om 13.45 uur opgelopen 
van 30 naar 42 procent. Dat blijkt uit een schatting van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht 
van de NOS. Het bureau heeft de opkomst van maandag, dinsdag, vandaag en de 
briefstemmers bij elkaar opgeteld. 

Vier jaar geleden was de geschatte opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen op dat 
tijdstip 33 procent. Volgens Ipsos is het echter lastig om de opkomst in 2017 met die in 2021 
te vergelijken, vanwege het briefstemmen door de 70-plussers en vervroegd stemmen voor de 
risicogroepen en kwetsbaren vanwege het coronavirus.  
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In Raalte staat op het Erf een witte tent, geen feesttent maar een tijdelijk stembureau. 
‘Normaliter zit dit stembureau in het kantoor bij Adficount, maar die ruimte is in coronatijd 
te klein', zegt stembureauvoorzitter Sjaak Legebeke.  

Hij zit met zijn collega's nu behaaglijk onder de terrasheater in een met kantoorplanten 
verfraaide ruimte. ‘Het bevalt ons prima. Ze hebben het leuk aangekleed.' Ook hier melden 
kiezers zich gestaag, zonder piekdrukte. ‘Het loopt lekker door.' 

 

© Niek Megens 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de website opkomstenuitslag.nl uit de 
lucht gehaald. Gebruikers van het forum van techsite Tweakers ontdekte in de broncode van 
de site de stemuitslagen van vier steden. Naast opkomstcijfers waren zo ook al uitslagen per 
partij openbaar. 

Tweakers denkt niet dat het om de gegevens van alle stembureaus in de steden Groningen, 
Nijmegen, Eindhoven en Den Haag gaat. Dat komt omdat het aantal gevonden stemmen nog 
beperkt is. Zo waren er uit Nijmegen bijna 2500 stemmen te vinden, en in Den Haag 147. 

De site opkomstenuitslag.nl toont data die komen uit de StembureauApp, die zestien 
gemeenten gebruiken. De app wordt beheerd door VNG en ondersteunt stembureaus bij het 
tellen van de stemmen. De stemuitslagen mogen pas vanaf vanavond 21.00 uur worden 
gepubliceerd.  

De Lochemse Schouwburg is al maanden dicht, maar vandaag hebben toch al 450 mensen 
het gebouw bezocht. Omdat het nabijgelegen zorgcentrum Gudula vanwege het coronavirus 
geen stembureau kan huisvesten, heeft de schouwburg dit jaar de eer. ‘Een prima ambiance', 
zegt stembureau-voorzitter Derk Mogezomp. ‘We werken dit keer met een team van zeven 
mensen, inclusief een gastheer bij de voordeur.'  

De stroom kiezers loopt gestaag door, merkt hij. ‘We hebben geen last van filevorming. Er 
zijn in Lochem al 5.000 stemmen uitgebracht doordat mensen ook maandag en dinsdag al 
konden stemmen. En veel ouderen hebben per post gestemd.' Mogezomp wacht nog en lange 
avond. ‘We hopen vanavond rond 22.30 uur, 23.00 uur klaar te zijn met tellen. Maar het is 
ook wel eens 0.30 uur geworden.'  
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Voor de een zijn de rode potloden vandaag heilig. Maar wie op het stembureau in 
de Verkadefabriek in Den Bosch gaat stemmen vandaag krijgt eerder rode oortjes. In de hal 
hangt een selectie foto's van blote en schaars geklede vrouwen. 

De amateur-foto’s komen uit de tentoonstelling ‘For your eyes only’. Het zijn erotisch getinte 
taferelen waarbij vrouwen als ‘naakte amateur-modellen’ in de jaren zestig en zeventig zijn 
gefotografeerd. De verzameling van journalist Wim de Jong hing de afgelopen tijd in de 
Kunsthal in Rotterdam. 

‘Ik vind het bloot-gehalte wel meevallen', aldus Sies van der Pluijm. ‘Het is wel leuk dat er wat 
hangt.’ 

 

© Peter de Bruijn — Sies van der Pluijm bekijkt de naaktfoto's nadat hij gestemd heeft  
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File voor het stembureau in het gemeentehuis van Zwartewaterland in Hasselt aan het einde 
van de middag. ‘De hele dag was het aardig rustig, maar nu begint het druk te worden’, zegt 
een man die bij de ingang zegt als iemand naar binnen mag komen.  

Er mogen maximaal twee mensen tegelijkertijd in de hal hun stem uitbrengen. Bij de ingang 
weet nog niet iedereen zeker op welke partij gestemd gaat worden. Een vrouw bij de ingang: ‘Ik 
beslis het altijd pas in het stemhokje.’  

 

© Jasper van Loo — De rij voor het gemeentehuis van Zwartewaterland. 

Er staat een rij bij de Schouwburg Deventer, dat is eigenlijk al de hele middag het geval. 
Constant staan er zo'n twintig mensen te wachten. 

De locatie doet voor het eerst dienst als stembureau. Het naastgelegen Kunstenlab - waar 
eerder gestemd werd - heeft een minder makkelijke route binnen. Veel Deventenaren grijpen 
de kans toch even naar de Schouwburg te kunnen in coronatijd.  

 

© Angelique Rondhuis — De rij bij de Schouwburg in Deventer. 
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Op verschillende plekken in het land hebben lijsttrekkers vanmorgen hun stem 
uitgebracht. Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Jesse Klaver (GroenLinks) 
en Sylvana Simons (BIJ1) voegen zich bij het rijtje lijsttrekkers dat al heeft gestemd. Wilders 
bracht zijn stem uit in de Haagse wijk Ypenburg, Hoekstra deed dat in Bussum. Klaver stemde 
in het Kunstmuseum in Den Haag en BIJ1-leider Simons, die hoopt voor het eerst in de Kamer 
te komen, stemde bij een sportvereniging in Ouderkerk aan de Amstel.  

Ook demissionair premier Mark Rutte heeft gestemd. De VVD-leider deed dat in Den Haag bij 
Schoolvereniging Wolters. 

Volgens de peilingen wordt de VVD van Rutte waarschijnlijk opnieuw de grootste. Tegen 
Goedemorgen Nederland zei de premier dat hij donderdagochtend, de dag na de verkiezingen 
en de uitslag, eerst gewoon gaat lesgeven.  

Minister De Jonge wil stemmen met verlopen paspoort  

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wilde vanmorgen gaan stemmen in Rotterdam, 
maar er bleek iets niet in orde met zijn paspoort. De bewindsman had per ongeluk zijn oude 
paspoort meegenomen, waar de gaten al in zaten om het onbruikbaar te maken. Hij 
moest terug naar huis om een geldig legitimatiebewijs te halen. 

De Jonge wilde zijn stem uitbrengen in de autostemstraat op het parkeerterrein van de 
Rotterdamse Kuip. De coronaminister wilde op de nummer 22 van het CDA stemmen, zijn 
persoonlijk adviseur Bart van den Brink. De Jonge ging gelijk naar huis en kwam twintig 
minuten later terug, mét zijn goede paspoort. 

‘Het werd gisteren laat na een optreden bij televisieprogramma Op1. Mijn vrouw had alles 
klaar gelegd, maar ik had dat moeten checken’, verklaarde hij. ‘Er lag per ongeluk een oud, 
verlopen paspoort klaar. Het is bij ons thuis altijd chaotisch, moet ik bekennen. Het was ook 
heel stom dat ik ook geen rijbewijs bij mij had, maar ik heb het meteen hersteld.’  

Deventenaren die voor 21 uur in de rij staan mogen nog een stem uitbrengen. Bij het 
stemlokaal in de Deventer wijk de Vijfhoek kunnen mensen na 21 uur nog hun stem 
uitbrengen. Ze moeten wel vóór 21 uur in de rij staan. Bron: De Stentor, 17 maart 2021.  

 

@ ANP 
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Ruim honderd mensen staan in de Vijfhoek nog in de rij om hun stem uit te brengen. © 
Rens Hulman  
 
 
Op sommige Utrechtse stembureaus is het zo druk, dat stembussen overvol raken. Kiezers 
moeten hun stembiljet in onverzegede dozen stoppen. Dat bevestigt een woordvoerder van de 
gemeente Utrecht. ‘Deze zijn inderdaad niet verzegeld, maar er staat iemand van het 
stembureau naast om er op toe te zien dat niemand aan de doos komt. Het is een tijdelijke 
oplossing, die is goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.' De gemeente ‘doet 
er alles aan’ om zo snel als mogelijk nieuwe stembussen op de stembureaus te bezorgen.  

Op sommige Utrechtse stembureaus is het zo druk, dat stembussen overvol raken. Kiezers 
moeten hun stembiljet in onverzegelde dozen stoppen. 

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. ‘Enkele stemlocaties bleken 
populairder dan vooraf is ingeschat. Daar raken de stemmen bussen sneller vol dan verwacht. 
Omdat dit op meerdere plekken tegelijk gebeurde, konden wij niet overal tijdig nieuwe, lege 
stembussen bezorgen.’ 

Als noodmaatregel heeft de gemeente Utrecht toestemming gegeven om de stemmen tijdelijk 
in lege dozen te bewaren. ‘Deze zijn inderdaad niet verzegeld, maar er staat iemand van het 
stembureau naast om er op toe te zien dat niemand aan de doos komt. Het is een tijdelijke 
oplossing, die is goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.’ 

De gemeente ‘doet er alles aan’ om zo snel als mogelijk nieuwe stembussen op de stembureaus 
te bezorgen. Tot 21.00 uur kan worden gestemd, daarna worden de stembiljetten geteld. Dit 
gebeurt op de stembureaus zelf en in de Jaarbeurs. Bron: AD, 17 maart 2021.  
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Baudet lapt alle coronaregels aan zijn laars 

‘Is het mogelijk om wat dichterbij te komen, om het wat gezelliger te maken?', vroeg Forum 
voor Democratie-leider Thierry Baudet vandaag tijdens een bijeenkomst in het Westerpark in 
Amsterdam. Aanwezigen komen naar voren en staan dicht op elkaar. Zodra het nummer Leef 
van André Hazes jr. wordt gedraaid, springen en dansen  Baudet en het publiek alsof 
de coronaregels niet bestaan.  

 

© ANP — FVD-lijsttrekker Thierry Baudet schudt handen met aanhangers in het Westerpark 
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Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu in hoeverre de FvD-leider de coronaregels heeft 
overtreden en wat daarvan eventueel de consequenties zijn. Iets soortgelijks speelde zich 
eerder af in Utrecht en bij een bijeenkomst in Urk, waar Baudet handen schudde met het 
publiek. Een optreden in Dordrecht leverde Forum een boete op, wegens het niet houden van 
afstand door Baudet en Wybren van Haga. Bron: De Stentor, 17 maart 2021.  

Mondkapjesweigeraar uit stembureau gezet 

De politie heeft woensdag ingegrepen nadat een man bij een stembureau in Rheden wilde 
stemmen, maar geen mondkapje wilde dragen. ‘Wij hebben daarop met diegene gesproken, 
maar hij wilde nog steeds geen mondkapje op’, laat een woordvoerder weten. De man is daarop 
het gebouw uitgezet. 

Volgens Omroep Gelderland gaf de man aan dat hij een ontheffing van de mondkapjesplicht 
had van de Rijksoverheid. Die kon hij niet laten zien aan de voorzitter van het stembureau in 
Ons Huis aan het Meester B. van Leeuwenplein of aan de politie. 

‘Ik heb een slecht hart en krijg het benauwd van een mondkapje’, verklaarde de man aan 
Omroep Gelderland. Volgens hem was het document dat hij bij zich had rechtsgeldig. ‘Ik moest 
van het stembureau maar een verklaring halen bij mijn cardioloog, kreeg ik te horen.’ 

Burgemeester van Rheden Carol van Eert spreekt tegen dat er een geldig document was. ‘De 
man heeft iets vaags laten zien dat niet aan hem persoonlijk gelieerd was’, zegt Van Eert tegen 
de regionale omroep. 

Onbekend is of de man op een ander stembureau heeft proberen te stemmen. Bron: De 
Telegraaf, 17 maart 2021. 

Coronaproof tellen 

Vanwege corona moet iedereen 1,5 meter afstand houden en dat geldt tijdens de Tweede 
Kamerverkiezingen ook. In het stemlokaal als mensen hun stem uitbrengen maar ook 
woensdag na 21.00 uur als de stemmen geteld moeten worden. Een aantal gemeenten brengt 
daarom de stembussen na sluiting van de stembussen naar een grote locatie. 

Vanwege corona moet er om veilig te kunnen tellen minimaal zestig vierkante meter 
beschikbaar zijn, zo meldt onder meer de gemeente Den Haag. Daar worden de stemmen 
vanuit ruim honderd locaties naar ruime plekken, zoals de Fokker Terminal (Binckhorst), het 
World Forum (Scheveningen), Sportcampus Zuiderpark (Escamp) en het GIA Trade & 
Exhibition Center (Kerketuinen). 

In Rotterdam is het ook op zo’n honderd stembureaus te krap voor het tellen. De stembussen 
worden daarom onder begeleiding naar Ahoy gebracht. In Utrecht gaat het om vijfentwintig 
stembureaus die niet geschikt zijn om coronaproof te tellen, die stemmen gaan naar de 
Jaarbeurs. Bron: De Telegraaf, 17 maart 2021.  

Viruswaarheid-voorman Willem Engel haalt geen zetel, wil hertelling 

De partij van Viruswaarheid-voorman Willem Engel heeft geen zetels behaald bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van gisteren. De partij, die zonder echte naam meedeed, haalde volgens 
de laatste prognose 0,1 procent van de stemmen. Engel spreekt op Facebook over fraude en 
wil een hertelling.  

Engel werd de afgelopen maanden bekend als de voorman van Viruswaarheid, een actiegroep 
die talloze rechtszaken tegen de overheid aanspande over de coronamaatregelen. De 
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dansschoolhouder uit Rotterdam vindt de maatregelen tegen het virus overdreven. Hij was 
ook prominent aanwezig bij veel corona-demonstraties. 

  

Willem Engel, toen er nog geen splitsing in VSN was. © VSN  
 
Engel sloot zich in eerste instantie aan bij de partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN), die al 
sprak over vijfendertig. Maar VSN ontplofte al snel. Partijleider Bas Filippini ging door onder 
de naam VSN, de nummers twee en drie (Anna Zeven en Willem Engel) belanden uiteindelijk 
onder de naam Kandidaat Zeven op de kieslijst. 
 
De verkiezingen werden geen succes voor de partij. Met 0,1 procent van de stemmen kwam 
de partij niet in de buurt van een zetel. Kandidaat Zeven haalde daarmee wel meer stemmen 
dan partijen als Jezus Leeft (0,0 procent) en De Feestpartij, maar minder dan De Piratenpartij 
(0,2 procent). 
 
Engel reageert op Facebook op de verkiezingen. Hij stelt onder meer dat er fraude is gepleegd 
en roept mensen op daar aangifte van te doen. Bewijzen daarvoor levert hij overigens niet. 
Engel wil een hertelling van de stemmen. ‘Blijf in liefde’, eindigt hij. Bron: AD, 18 maart 2021. 
 

 

 



263 

 

 

 

 

 



264 

 

Laatste woorden 

 

‘Ik begrijp heel goed dat mensen corona zat zijn’ Het is twee voor twaalf, stelt minister Tamara 
van Ark (Medische Zorg en Sport). Landelijke coronamaatregelen komen weer in zicht. ‘Als we 
hier nog een paar weken mee doorgaan, komen we in scenario’s die we gewoon niet willen.’ 

Bij het grote coronadebat ontbrak deze week één minister: die voor Medische Zorg en Sport. 
Tamara van Ark zat noodgedwongen thuis. Iemand in haar gezin was verkouden, had koorts 
en wachtte op een coronatest. En dan blijft ook een minister thuis. ‘We vragen aan heel 
Nederland om dit te doen, dus dan moet je het zelf ook doen.’  

Toch vond ze het ‘heel ongemakkelijk’ dat collega-ministers ‘haar’ onderwerpen moesten 
overnemen. Ze keek thuis mee en hing tijdens het debat voortdurend aan de telefoon met 
ambtenaren, terwijl ze door de kamer ijsbeerde. Ze werpt een vluchtige blik op haar Apple 
Watch. ‘Ik denk dat mijn stappenteller die avond door het dak is gegaan.’ 

Het aantal besmettingen stijgt snel, de ziekenhuisopnames nemen toe, op de ic’s liggen meer 
patiënten en er was het hoogste aantal sterfgevallen sinds mei. Dit was geen goede week. 

(Diepe zucht) ‘Nee. Nee. Ik heb de afgelopen tijd met veel verpleegkundigen en artsen 
gesproken en ik heb enorm de behoefte om ook de stem van de zorg te zijn. Zij zeiden allemaal: 
als die tweede golf komt, dan zijn we er. Dat is ons vak. Maar ze zeiden ook dat ze zó 
verschrikkelijk moe zijn. Ze hopen op tijd om te herstellen.’ 

En die tijd krijgen ze niet 

‘Het is echt nijpend op dit moment. Ze zijn nog niet bekomen van de eerste golf. Ik sprak een 
ziekenhuisdirecteur die haar personeel had geadviseerd in september op vakantie te gaan. Er 
zijn zorgmedewerkers die – net als ik – moesten wachten op een testuitslag in het gezin, of die 
zelf verkouden zijn. Het stapelt zich op. De afspraak is dat er op 1 oktober 1350 ic-bedden 
zijn. De spullen zijn het probleem niet. De bedden zijn er, de beademingsapparatuur is er. 
Genoeg gekwalificeerde mensen vinden is het probleem.’ 

En dan moet het griepseizoen nog beginnen. Deze week werd duidelijk dat de meerderheid 
van het zorgpersoneel geen griepprik haalt. Baart u dat zorgen? 

Met opengesperde ogen: ‘Doe het! Ik denk niet aan een vaccinatieplicht voor de zorg, zullen 
we beginnen met het gewoon te vragen? Als ze tegen mij zeggen ‘je mot’, dan doe ik het ook 
niet. Maar als ze zeggen: ‘het is belangrijk, want ik heb je nodig’, dan wel.’ 

Zijn er op 1 oktober wel genoeg handen aan het bed? 

‘Daarvoor houden we nu de vinger aan de pols. We kijken bijvoorbeeld ook of er gedacht kan 
worden aan een andere manier van roosteren, zodat er meer rekening kan worden gehouden 
met de thuissituatie.’ 

Deskundigen zeggen: regionale maatregelen zijn niet genoeg nu het virus op zoveel plekken 
oplaait. Waarom grijpt het kabinet niet in en gaan we terug naar een intelligente lockdown? 

‘Daar moeten we ons op voorbereiden, maar dat is aan de premier en minister De Jonge. 
Daarover vinden gesprekken plaats. De verspreiding van het virus gaat niet van één naar twee 
naar drie naar vier. Die gaat van één naar twee naar vier naar zestien naar tweeëndertig naar 
vierenzestig. Als we hier nog een paar weken mee doorgaan, komen we in scenario’s die we 
gewoon niet willen.’ 

Zijn er nu wél genoeg mondkapjes? 

‘We hebben heel veel voorraad liggen. We kunnen net zoveel leveren als op de piek van maart, 
en dat tien weken lang. Je ziet alleen dat mensen ook preventief mondkapjes dragen, 
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bijvoorbeeld in zorgelijke regio’s, dus ik wil weten of er nog steeds genoeg zijn. Dat laten we 
nu doorrekenen.’ 

Er worden ook weer coronapatiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen. Amsterdamse 
zieken kunnen al niet meer in de eigen regio terecht. Dat zou toch niet meer gebeuren? 

‘Reden genoeg voor mij om aan te geven dat we met z’n allen ervoor moeten zorgen dat het 
aantal patiënten weer afneemt. Daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in. Als 
iedereen de regels aan de laars blijft lappen, zijn er straks geen plekken meer om patiënten 
naartoe te spreiden.’ 

De eerste ziekenhuizen hebben alweer operaties uitgesteld. Uw beleid moest dat voorkomen. 
Hoe gaat u nog meer afblaastelefoontjes voorkomen? 

‘In maart zag je dat alle zorg coronazorg was. We zetten alles op alles om de reguliere zorg 
door te laten gaan. Alleen is het nu heel belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Ik 
snap dat mensen het zat zijn en het ís ook niet leuk, maar het is onverantwoord om te doen 
alsof het virus aan jouw deur voorbijgaat.’ 

Van Ark is sinds juli minister voor Medische Zorg en Sport. Daarvoor was de VVD’er 
staatssecretaris voor Sociale Zaken. Ze nam het stokje over van interimminister Martin van 
Rijn (PvdA), die sinds maart de oververmoeide Bruno Bruins verving. Ze noemt haar nieuwe 
baan ‘prachtig, maar ook loodzwaar’. Zo stond ze al eens van top tot teen in beschermende 
kleding naast een ic-bed met een doodzieke coronapatiënt. ‘De impact daarvan. Dat motiveert 
enorm.’ 

In het voorjaar werd er gesproken over de ‘zwarte fase’ waarin moest worden gekozen welke 
patiënt een bed op de ic krijgt. Dat scenario kon toen worden afgewend. Maar nu? 

‘Dat is het ergste vraagstuk. Je hoopt dat het nooit zover hoeft te komen, maar het is wel iets 
waarover je moet nadenken. De beroepsgroep buigt zich er nu over, de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd kijkt straks of de norm voldoet en uiteraard neemt de politiek ook 
een standpunt in.’ 

Moet dat niet een puur medische afweging zijn? 

‘Het is een loodzwaar onderwerp. Artsen zeggen: omgaan met dilemma’s is ons werk. Maar 
soms kan er medisch gezien geen verschil meer worden gemaakt. Dan is het nodig daar ook 
politiek iets van te vinden. We zullen er binnenkort een knoop over doorhakken, daar zijn 
politici voor aangenomen.’ 

Uw voorganger zei dat er niet wordt geselecteerd op leeftijd bij plaatsgebrek op de ic’s. Durft 
u dat ook te beloven? 

‘Ik loop volledig in de voetsporen van Van Rijn.’ 

Hoopt u op een positiever scenario? Dat de druk op de ic’s minder groot wordt omdat artsen 
covid-19 nu beter kunnen behandelen en patiënten nu korter op de ic liggen? 

‘Dat zijn de lichtpuntjes. De hoop waaraan we ons vastklampen.’ 

De dagen waarop Van Ark deze week in thuisisolatie zat, ging het malen. ‘Ik keek uit het raam 
en dacht: als ik naar buiten ga, ben ik misschien wel een gevaar voor mensen. Dat is heel 
heftig.’ Toen de uitslag binnen was – ‘negatief, gelukkig’ – ging ze boodschappen doen in de 
supermarkt. Geërgerd: ‘Loop ik daar, zijn mensen aan het niezen. Dat kán niet.’ 

Premier Rutte zei maandag dat juichende voetbalfans in de Kuip ‘gewoon hun bek moeten 
houden’. 

‘Als jij denkt dat je je niet kunt inhouden op de tribune – wat ik me best kan voorstellen – kijk 
de wedstrijd dan op televisie. De premier probeerde die urgentie over te dragen.’ 
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U vond het een prima uitspraak? 

‘Het was Rotterdams. Of Haags, zou hij zelf zeggen.’ 

De supporters van Willem II trokken zich er niets van aan. 

‘Wat er in Tilburg is gebeurd, vind ik echt niet kunnen. Ik begrijp het enthousiasme van de 
fans, maar we moeten met z’n allen verantwoordelijkheid nemen om het virus de kop in te 
drukken. Deze onverantwoorde taferelen horen daar zeker niet bij! Ik vind het ook niet te 
verkopen aan de mensen – gelukkig de overgrote meerderheid – die zich wél aan de regels 
houden.’ 

Als het zondag bij Feyenoord-ADO Den Haag weer misgaat, grijpt u dan in? 

‘Dat lijkt me een fantastische gelegenheid om te laten zien dat het wél kan.’ Bron: De 
Gelderlander, 26 september 2020. 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 18 maart 2021   


