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Eerste woorden    

De Nederlandse economie is flink bijgekomen na de eerste golf coronabesmettingen dit jaar. 
Maar de tweede gedeeltelijke lockdown leidt tot een nieuwe terugval en daarom is het 
vooruitzicht voor 2021 somberder dan verwacht. 

De Nederlandse economie heeft flink geleden onder de coronacrisis, maar het herstel gaat 
sneller dan verwacht. Het Centraal Planbureau (CPB) verwachtte in de Macro Economische 
Verkenning 2021 nog een krimp van vijf procent dit jaar. Vandaag maakt het CPB bekend dat 
de economie 'slechts' 4,2 procent krimpt in 2020. 

De vooruitzichten voor 2021 zijn juist somberder. Als de coronacrisis in Europa onder controle 
is, groeit de economie volgend jaar met 2,8 procent. Dat valt tegen, want eerder verwachtte 
het CPB nog een groei van 3,5 procent.  

De werkloosheid loopt op tot meer dan 6 procent in 2021. Vooral jongeren, flexwerkers en 
zzp'ers worden geraakt, verwacht het CPB. Dat lijkt een meevaller, want in de eerdere 
prognose vreesde het CPB nog een werkloosheid van 8,5 procent. 

De Nederlandse economie groeide namelijk nog nooit zo hard als in de maanden juli, augustus 
en september van dit jaar, bleek een paar weken geleden uit cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. Toch was het niet genoeg om de klap, die de economie in de maanden 
ervoor kreeg door de coronacrisis, goed te maken. 

Het CBS meldde een groei van het bruto binnenlands product van 7,7 procent ten opzichte 
van het kwartaal ervoor. Dat was het kwartaal waarin de economie voor een flink deel plat lag 
vanwege alle maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Het bbp kromp met 8,5 procent 
in de maanden april, mei en juni. 

De situatie blijft heel onzeker, benadrukt het CPB. Inmiddels zijn we beland in een tweede 
golf. Er gelden nieuwe maatregelen om het virus in te dammen, maar het is onduidelijk of die 
voldoende werken, hoe lang ze van kracht blijven en of er daarna nog 
nieuwe besmettingsgolven volgen. 

Daarom heeft het CPB naast de 'basisraming' nog een tweede scenario doorgerekend: het 
start-stop-scenario. In die berekening gaat het CPB ervanuit dat er nog meer golven en 
lockdowns volgen en coronavaccins tekortschieten. 

In dit negatieve scenario krimpt de economie in 2021 met 0,6 procent en loopt de werkloosheid 
op richting de acht procent. Bron: RTL Nieuws, 26 november 2021. 

Grootste economische krimp ooit gemeten in coronajaar 2020, tweede golf dempt herstel. De 
tweede coronagolf en de strengere maatregelen van de overheid om deze onder controle te 
krijgen, hebben herstel van de economie in het laatste deel van het jaar verhinderd. De 
coronacrisis zorgt voor de grootste krimp van de Nederlandse economie ooit gemeten, meldt 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 
Over het hele jaar gezien kromp de economie met 3,8 procent. Dat is net iets meer dan de 
krimp van 3,7 procent in 2009 die werd veroorzaakt door de kredietcrisis. 

En daarmee is het de grootste krimp die het CBS ooit heeft gemeten. Het gaat om een voorlopig 
cijfer, het definitieve groeicijfer maakt het statistiekbureau op 26 maart bekend.  

Het negatieve record is vooral veroorzaakt doordat consumenten minder uitgaven in de laatste 
drie maanden van vorig jaar. Die maanden zijn normaal gesproken een periode waarin 
consumenten juist veel uitgeven, aan cadeaus en horeca rond de feestdagen. 
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Dat was dit jaar anders, de consument gaf juist minder uit dan in de drie maanden ervoor. 
En dat zorgt ervoor dat na de enorme krimp en bijna net zo'n hard herstel in respectievelijk 
het tweede en derde kwartaal van 2020 het vierde kwartaal er toch weer een van krimp werd. 
Die kwam uit op 0,1 procent in vergelijking met het derde kwartaal.  

De gedaalde uitgaven van consumenten zijn logisch, want de mogelijkheden om geld uit te 
geven waren flink ingeperkt. Zo is de horeca al sinds half oktober gesloten. En sinds begin 
november geldt dat ook voor bijvoorbeeld musea, dierentuinen en pretparken.  

Niet alleen de consument gaf overigens minder uit, dat gold ook voor de overheid. Dat de 
krimp zo klein was in het vierde kwartaal, is te danken aan bedrijven. Die trokken wel flink 
de portemonnee: hun investeringen stegen met 1,8 procent.  

De coronacrisis heeft er dus hard ingehakt het afgelopen jaar. Toch is Nederland er ten 
opzichte van andere Europese landen nog relatief goed vanaf gekomen in 2020. In de eurozone 
kromp de economie in 2020 met 6,8 procent, meldde het Europese statistiekbureau 
Eurostat onlangs. Het gaat daarbij wel om voorlopige cijfers, net als bij het CBS.  

Uit de cijfers van Eurostat blijkt verder dat de daling en het herstel in andere Europese 
economieën veel steiler zijn geweest dan in Nederland. In landen als België, Spanje, Italië en 
Frankrijk krompen de economieën eerst met meer dan tien procent in het tweede kwartaal. 
In het derde kwartaal veerden zij vervolgens ook weer op met groeipercentages van meer dan 
één cijfer.  

Dat de economische ontwikkelingen in Nederland wat minder schokkend zijn verlopen, qua 
groei- en krimpcijfers althans, is mogelijk te danken aan de miljarden aan noodsteun die het 
kabinet heeft uitgedeeld om bedrijven te helpen.  

Tot en met december van 2020 gaf de overheid zeker vierentwintig miljard euro uit aan steun 
voor het bedrijfsleven. Dat geld ging onder meer naar het compenseren van een deel van de 
loonkosten, zodat bedrijven geen personeel hoefden te ontslaan. Ook krijgen bedrijven die zijn 
getroffen door de coronamaatregelen geld om hun rekeningen te kunnen blijven te 
betalen.  Bron: RTL Nieuws, 16 maart 2021.  

Acht seconden schreeuwen in stalen cabine in plaats van vervelen 
wattenstaafjes achterin je neus 

Weg met die vervelende wattenstaafjes achterin je neus. Gewoon acht tot tien seconden 
schreeuwen in een roestvaststalen cabine en direct weten of je corona hebt of niet. Dat is wat 
een Aalsmeerse uitvinder heeft bedacht.  

Bedenker Peter van Wees noemt het bij RTL Nieuws 'het gouden ei'. ‘Het is simpel en effectief'', 
vertelt de uitvinder van de QuBa. Een persoon gaat de metalen cabine binnen en moet een 
tiental seconden de longen uit het lijf schreeuwen. 

‘Dan komen er aerosolen vrij en die vangen we op. Vervolgens kunnen we het 
aantal virusdeeltjes tellen en weten we of iemand corona heeft', zegt Van Wees. Het 
testresultaat is volgens hem negentig procent betrouwbaar. 

Voor de volgende persoon instapt, wordt de lucht in de cabine gefilterd op nano-niveau. 
‘Honderd procent schoon, zodat er geen besmetting kan plaatsvinden', zegt Peter van Wees. 
Voor het ding in gebruik kan worden genomen, moeten er nog allerlei tests plaatsvinden. 

Pas als die zijn gedaan, kan de QuBa naar testlab Eurofins dat het RIVM adviseert, weet RTL. 
Zo moet er ook schaduw worden gedraaid met PRC-testen. ‘Peter heeft tot nu toe nog geen 
resultaten aangeleverd', zegt  Johan Jongsma van het lab. Bron: De Stentor, 17 maart 2021.   
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Google blokkeerde of verwijderde 3.1 miljard schadelijke advertenties 

Zoeksite Google heeft vorig jaar 3,1 miljard schadelijke advertenties geblokkeerd of  
verwijderd. Negenennegentig miljoen van de zogenoemde 'bad ads' gingen over het 
coronavirus. Het gaat om reclames voor nep-behandelingen, nep-vaccins en mondkapjes. 
Aanbiedingen van die laatste waren omstreden door de schaarste van de maskertjes. Google 
is heel scherp op phishingadvertenties, waarbij de makers proberen de persoonsgegevens van 
nietsvermoedende internetters in handen te krijgen. Daarnaast kijkt Google in elk land ook 
bij advertenties voor medicijnen of de middelen er wel toegestaan zijn. Bron: De Stentor, 17 
maart 2021.   

Margarinefabriek gaat sluiten 

De margarinefabriek Upfield Rotterdam, producent van merken als Becel, Blue Band en 
Croma, dreigt volgens vakbond CNV medio volgend jaar te gaan sluiten. De bond zegt dat de 
ongeveer 150 werknemers zijn geïnformeerd over de plannen van Upfield. 

‘Slecht nieuws voor de werknemers’, aldus onderhandelaar Diana Kraan van CNV 
Vakmensen. ‘Er gingen al wat geruchten rond in het bedrijf. Wat dat betreft komt het niet 
helemaal onverwacht. Maar als je dan allemaal bij elkaar wordt geroepen om te horen dat de 
fabriek gaat sluiten, is dat toch een harde boodschap.’ Bron: AD, 18 maart 2021. 

Noord-Holland lijdt het meest onder coronacrisis 
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Op Schiphol bleef het vorig jaar erg rustig door de coronamaatregelen 

 
De gevolgen van de coronacrisis werden vorig jaar het hardst gevoeld in Noord-Holland. De 
economie kromp daar bovengemiddeld hard, met zo'n zeven procent. Ook in Limburg kwam 
de economische klap hard aan: de economie in die provincie kromp met vier procent. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eerder meldde het CBS 
al dat de economie van Nederland over het hele jaar gezien met 3.8 procent kromp. Dat is de 
grootste krimp die het CBS ooit gemeten heeft. 

Inmiddels blijkt dat er grote regionale verschillen zijn. Noord-Holland en Limburg lijden het 
meest onder de gevolgen van de crisis. Van alle provincies komt Flevoland, met een krimp van 
twee procent, het beste door de crisis. 

Noord-Holland werd vooral getroffen door veel minder vliegverkeer op Schiphol en minder 
toerisme. De economie in Groningen kromp ook, met vijf procent, maar dat komt vooral door 
de teruglopende gaswinning en is dus minder gerelateerd aan corona. In de meeste provincies 
lag de krimp rond de drie procent. 

Op regioniveau werd Haarlemmermeer, waar Schiphol in ligt, hard getroffen met een krimp 
van zo'n achttien procent. Ook Amsterdam, waar veel toerisme wegviel, deed het met een 
krimp van zo'n zeven procent slecht. De regio rond Delfzijl kromp maar met één procent en 
presteerde daarmee het best van heel Nederland. 

De coronacrisis heeft er dus hard ingehakt het afgelopen jaar. Toch is Nederland er ten 
opzichte van andere Europese landen nog relatief goed vanaf gekomen in 2020. In de eurozone 
kromp de economie in 2020 met 6,8 procent, meldde het Europese statistiekbureau Eurostat 
onlangs. Het gaat daarbij wel om voorlopige cijfers, net als bij het CBS. Bron: RTL Nieuws, 23 
februari 2021. 
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Noord-Holland maar liefst zes gemeenten zwart gekleurd zijn. Gemeenten die zwart gekleurd 
zijn: Terschelling, Oldambt, Veendam, Alkmaar, Beemster, Wormerland, Landsmeer, 
Edam/Volendam, Purmerend en Vlissingen.  

 
Corona grijpt om zich heen in Noord-Holland: ziekenhuizen stromen over 
 
Terwijl een groot deel van Nederland stiekem alweer denkt aan een drankje op een terras, gaat 
het in de ziekenhuizen de verkeerde kant op. Meer dan 2000 coronapatiënten liggen er nu in 
totaal. Vooral in Noord-Holland gaat het hard. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) treft 
zelfs voorbereidingen voor code zwart. 
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Code zwart is het scenario waarin er meer patiënten zijn dan bedden, een scenario waarin 
keuzes over wie wel, en wie niet behandeld wordt. ‘Ik wil mensen geen angst aanjagen maar 
het is aan de andere kant hope for the best aan de andere kant prepare for the worst’, zei Van 
Ark bij Radio 1. 

Vooral in Noord-Holland gaat het op dit moment niet goed. Dat is goed te zien in de grafiek 
hieronder. Je ziet het aantal gemelde ziekenhuisopnames per gemeente per 100.000 inwoners 
in de laatste drie weken. Het is niet gezegd dat deze mensen ook allemaal zijn opgenomen in 
de regio, maar het geeft een duidelijk beeld. 

In Hoorn gaat het om 72,3 gemelde ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners. In Volendam 
om 69,1 opnames per 100.000 inwoners en in Purmerend, ook in de buurt Hoorn, om 76,3 
ziekenhuisopnames. 

Hoewel ook in Zeeland, Groningen en op de Wadden een aantal gemeenten zwart gekleurd 
zijn, is het opvallend dat in de provincie Noord-Holland maar liefst zes gemeenten zwart 
gekleurd zijn.   

Infectioloog Joost Vermeulen werkt in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Hij zegt dat het al 
maandenlang enorm druk is met coronapatiënten. ‘We verplaatsen dagelijks zes tot acht 
mensen naar andere ziekenhuizen. Daarmee redden we het net, maar het is kiele kiele.’ 

Die patiënten worden dan verplaatst naar ziekenhuizen in bijvoorbeeld Maastricht, Utrecht of 
Nijmegen. Ver weg dus. Want er is in de hele regio weinig plek in de ziekenhuizen. ‘In Zaandam 
en Alkmaar is het ook druk.’ 

Als gevolg van het uitplaatsen naar andere ziekenhuizen, blijven de meest zieke mensen 
achter in Hoorn. Sommigen van hen komen te overlijden. ‘De afgelopen maanden zijn er veel 
mensen overleden in ons ziekenhuis. Je zou zeggen, dat ben je gewend in een ziekenhuis, 
maar dat is niet zo.’ 

Het lichtpunt is voor Vermeulen het vaccin dat nu wordt verspreid, maar: ‘We moeten het echt 
nog even met elkaar volhouden. Het zou zonde zijn als we het toch net niet redden met de 
haven al in zicht.’ 

Ook de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord onderkent de ernst van de situatie. 
‘Coronapatiënten worden overgeplaatst met een ambulancebus waar wel zes patiënten 
tegelijkertijd mee vervoerd kunnen worden’, zegt Roos Bastiaan van de veiligheidsregio. 
‘Gelukkig is in ziekenhuizen in andere delen van Nederland nog wel plek voor 
coronapatiënten.’ 

Hulp genoeg dus, maar de situatie in Noord-Holland wil je liever niet in de rest van Nederland 
zien, zegt ook directeur Martin Smeekes van de veiligheidsregio. ‘Als heel Nederland het 
besmettingsniveau zou hebben zoals in Noord-Holland Noord, dan is dat een uitzonderlijke 
situatie waarin de zorg niet meer op de gewone manier de patiënten aankan.’ 

Smeekes zegt dat de veiligheidsregio zich voorbereidt op een code zwart, 'maar we hopen 
natuurlijk dat dit geen werkelijkheid wordt'. Bron: RTL Nieuws, 17 maart 2021. 
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Aankomst van een coronapatiënt in het ziekenhuis van Hoorn, december 2020, @ RTL   

 

Gevangenen worden niet beschermd tegen corona 

Gevangenen worden wereldwijd stelselmatig vergeten en slecht of zelfs helemaal niet 
beschermd tegen de coronapandemie, blijkt uit een nieuw rapport van Amnesty International. 
De mensenrechtenorganisatie roept op om de miljoenen mensen die vastzitten in overvolle 
cellen niet te vergeten bij nationale vaccinatiecampagnes. 

Het rapport ‘Forgotten Behind Bars: COVID-19 and Prisons’ onthult dat gevangenissen in vele 
landen grote kans lopen om broedplekken te worden voor het virus, als ze dat niet al zijn. 
Meer dan 11 miljoen mensen zitten naar schatting wereldwijd vast. Vooral overbevolking blijft 
het grootste probleem in de gevangenissen. Zeker 102 landen hebben een officiële 
gevangenisbezetting van meer dan 110 procent. Ook al zijn er stappen genomen om bepaalde 
gevangenen in deze pandemie vrij te laten, blijkt uit Amnesty's onderzoek dat het aantal 
vrijlatingen onvoldoende is om het grote risico van een virusuitbraak in gevangenissen te 
beperken. 

Volgens Amnesty is er in een groot aantal gevangenissen tevens een tekort aan coronatesten. 
In veel landen namen gevangenisautoriteiten bovendien ongewenste maatregelen om de 
coronacrisis te beteugelen, zoals buitensporig gebruik van eenzame opsluiting van potentieel 
besmette gevangenen, hetgeen psychische schade tot gevolg kan hebben. 

De mensenrechtenorganisatie meent dat te veel landen zwijgen of onduidelijk zijn over 
hun plan van aanpak rond vaccinatie van gedetineerden. Daarom roept op om 
gevangenen voorrang te geven in hun vaccinatieplannen, vooral omdat zij in gevangenschap 
niet genoeg fysieke afstand tot anderen kunnen houden. Bron: AD, 18 maart 2021.  

Duitsland meldt 17.482 nieuwe besmettingen 

Het Duitse Robert Koch-instituut meldde vandaag 17.482 nieuwe besmettingen. Sinds het 
uitbreken van de pandemie zijn in Duitsland 2.629.750 mensen positief getest op het 
coronavirus. De afgelopen 24 uur overleden nog eens 226 Duitsers aan de gevolgen van 
Covid-19. Het totale officiële aantal coronadoden in Duitsland komt daarmee op 74.358. Bron: 
AD, 19 maart 2021   

 



9 

 

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen licht gedaald 

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen opnieuw licht gedaald ten opzichte 
van een dag eerder. De afgelopen 24 uur werden 16.033 nieuwe gevallen geregistreerd, meldt 
het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. 

Dat zijn er iets minder dan op vrijdag, toen werden er 17.482 nieuwe infecties gemeld. 
Donderdag meldde het RKI 17.504 nieuwe besmettingen, de grootste toename in een 
etmaal sinds 22 januari. In totaal zijn in Duitsland nu ruim 2,6 miljoen besmettingen 
geregistreerd. Het dodental als gevolg van Covid-19 is met 207 sterfgevallen opgelopen tot 
74.565. bron: AD, 20 maart 2021.  

Het Duitse Robert Koch-instituut meldt vandaag 7709 nieuwe coronagevallen. In totaal zijn 
in Duitsland nu ruim 2,65 miljoen besmettingen geregistreerd. Het dodental als gevolg van 
Covid-19 is met 50 sterfgevallen opgelopen tot 74.714. Bron: De Stentor, 22 maart 2021. 

 

Duitsland gaat coronavaccin Sputnik-V gebruiken 

Duitsland zal het Russische coronavaccin Sputnik-V gebruiken als het middel 
wordt goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Bondskanselier Angela 
Merkel zegt dat Duitsland alle vaccins moet gebruiken die worden toegelaten op de Europese 
markt. 

Merkel zegt ook dat de Duitse autoriteiten zelf doses zullen aankopen als de Europese Unie 
dat niet gaat doen. Alle vaccins voor de EU worden momenteel gekocht via de Europese 
Commissie. Sinds Rusland met Sputnik-V kwam, reageerden sommige landen 
aanvankelijk sceptisch. Het EMA kijkt sinds 4 maart met een versnelde procedure naar 
Spoetnik-V.  



10 

 

Merkel zei ook dat ze bereid is het vaccin van AstraZeneca te nemen. Daarmee reageerde ze 
op de zorgen over de mogelijke bijwerkingen, die voor een aantal Europese landen aanleiding 
waren om tijdelijk te stoppen met de toediening van het vaccin. Ook Duitsland stopte met de 
inentingen, maar heeft die inmiddels weer hervat. Bron: AD, 19 maart 2021. 

Europese Commissie wil Sputnik-V vaccin inzetten 

De Europese Commissie onderzoekt de mogelijkheid om het Russische Sputnik V-vaccin in te 
zetten tegen de coronapandemie. Maar is Rusland in staat op tijd tientallen miljoenen vaccins 
te leveren? En wat zijn daarvan de - politieke - consequenties? Europa kibbelt nog altijd over 
de wenselijkheid van het gebruik. 'Wij hebben Sputnik V absoluut niet nodig', riep de Franse 
Eurocommissaris Thierry Breton afgelopen weekend. De Russische ontwikkelaars reageerden 
geïrriteerd. Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  

Vaccinaties kunnen derde golf niet voorkomen aldus Duitse minister 

Inentingen kunnen de derde coronagolf niet voorkomen, volgens de Duitse minister voor 
Gezondheid Jens Spahn. Die is namelijk al begonnen, stelt hij. Het aantal besmettingen in 
zijn land neemt weer snel toe. In Europa zijn volgens Spahn niet voldoende vaccins 
voorhanden om de derde golf met inenten alleen te stoppen. 

Maandag gaat bondskanselier Angela Merkel weer in gesprek met de premiers van de zestien 
deelstaten over hoe het verder moet. Spahn zou, volgens Duitse media, echter al aangeven dat 
hij geen versoepeling van de restricties wil. Hij zij eerder dat dat alleen mogelijk is als 
alle kwetsbare personen zijn ingeënt en dat kan nog weken duren. Bron: De Stentor, 19 maart 
2021.  

Het Duitse leger opent achtentwintig vaccinatiecentra 

Het Duitse leger staat klaar om 28 vaccinatiecentra te openen. Daar kunnen dan dag en nacht 
mensen worden ingeënt met coronavaccins, zegt minister van Defensie Annegret Kramp-
Karrenbauer tegen het Duitse zakentijdschrift Wirtschaftswoche. 

De door militairen gerunde priklocaties kunnen volgens de minister snel de deuren openen. 
De politica voorspelt dat dan nog eens twintigduizend mensen per dag ingeënt kunnen 
worden, mits voldoende vaccins beschikbaar zijn. Kramp-Karrenbauer richt zich volgens 
Wirtschaftswoche indirect tot haar collega Jens Spahn, de minister van Volksgezondheid. Die 
gaat over de vaccinatiecampagne en zou het voortouw moeten nemen bij het inschakelen van 
het leger. 

Duitsland betrekt het leger nu ook al bij de vaccinatiecampagne, die in december begon 
en volgens critici te traag verloopt. Militair personeel wordt onder meer ingezet bij bestaande 
vaccinatiecentra en helpt bij het uitvoeren van contactonderzoek. Bron: AD, 18 maart 2021.  
 

Betogers in Kassel slaags met politie 
 
In het centrum van de Duitse stad Kassel zijn betogers vandaag slaags geraakt met de politie. 
Die zette pepperspray in tegen de deelnemers aan de demonstratie tegen de Duitse 
coronamaatregelen, en probeert onder meer met waterkanonnen de twee groepen van elkaar 
te scheiden. Ook werden rake klappen uitgedeeld, toen betogers door de politiekordons heen 
wilden breken.  
 
Niet alleen de politie was het mikpunt van geweld, er waren ook confrontaties met 
tegendemonstranten. Meerdere groepen, waaronder extreemrechtse tegenstanders van de 
coronaregels, hadden opgeroepen tot protest. In Berlijn stonden ongeveer achttienhonderd 
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agenten klaar, maar daar was slechts een handjevol demonstranten naar de Brandenburger-
poort gekomen. 

Elders in de Duitse hoofdstad stonden ongeveer driehonderd tegendemonstranten klaar om 
de rechts-extremisten verbaal tegengas te geven. Het kwam slechts tot een opstootje tussen 
betogers en persfotografen, maar 'verder is er niet veel aan de hand', aldus een Berlijnse 
politiewoordvoerder. Bron: AD, 20 maart 2021. 

 
 
© Swen Pförtner/dpa — In Kassel kwam het tot schermutselingen tussen de politie en 
coronabetogers 
 

Duitsland experimenteert met organiseren coronaproof culturele 
evenementen 
 
Duitsland experimenteert net als Nederland met het organiseren van ‘coronaproof’ culturele 
evenementen. De Berliner Philharmoniker, het beroemde philharmonisch orkest van Berlijn, 
trad zaterdagavond voor het eerst in maanden op voor een relatief groot publiek van zo’n 
duizend bezoekers. Een negatieve coronatest was een voorwaarde om binnen te komen in de 
Berliner Philharmonie, het goudkleurige concertgebouw aan de rand van stadspark 
Tiergarten. 
 
De tickets voor het concert waren binnen drie minuten uitverkocht. Voor de gelegenheid was 
naast het concertgebouw een coronatestlocatie ingericht. Daar deed ongeveer de helft van het 
publiek een sneltest. De bezoekers kregen de testuitslag op hun telefoon en moesten die laten 
zien aan de ingang. De andere helft van het publiek ging vooraf naar andere testcentra. 
 
Het optreden maakt deel uit van een reeks van negen proefevenementen, waar onderzoekers 
meer te weten willen komen over het verantwoord organiseren van bijeenkomsten met grote 
groepen mensen. De proeven in Berlijn zijn vergelijkbaar met de Fieldlab-evenementen in ons 
land. 
 
Ook in het Duitse voetbal worden pilots uitgevoerd om te kijken of wedstrijden met publiek 
binnenkort weer mogelijk zijn. Derde divisieclub Hansa Rostock mocht zaterdag ongeveer 
achthonderd toeschouwers verwelkomen bij de wedstrijd tegen Hallescher. Dat was voor het 
eerst sinds vijf maanden dat er weer publiek bij een Duitse voetbalwedstrijd aanwezig was. 
Bron: AD, 21 maart 2021.  
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In Duitsland coronabesmettingen opnieuw gedaald  

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen in een dag tijd opnieuw gedaald. De 
afgelopen 24 uur werden 13.733 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat zijn er ruim 2000 minder 
dan de 16.033 op zaterdag, laat het Robert Koch Instituut (RKI) weten, de Duitse tegenhanger 
van het RIVM. Vrijdag meldde het RKI 17.482 nieuwe besmettingen. Ondanks de dalende 
dagelijkse cijfers, stijgt het wekelijks gemiddelde nog altijd wel. Een week geleden lag dat 
gemiddelde op 9676 besmettingen, gisteren was dat aantal gestegen naar 12715 besmettingen 
per dag. 

In totaal zijn in Duitsland nu ruim 2,65 miljoen besmettingen geregistreerd. Het dodental als 
gevolg van Covid-19 is met 99 sterfgevallen opgelopen tot 74.664. 

Bondskanselier Angela Merkel zei vrijdag dat Duitsland het Russische coronavaccin Spoetnik-
V zal gebruiken als het middel wordt goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA). Merkel stelde dat Duitsland alle vaccins moet gebruiken die worden toegelaten op de 
Europese markt. Bron: AD, 21 maart 2021.   

Nog te vroeg om maatregelen in Duitsland te versoepelen 

Het is nog te vroeg om de maatregelen tegen het coronavirus in Duitsland te versoepelen, vindt 
bondskanselier Angela Merkel. Bij vorig overleg met de leiders van de deelstaten werd de 
lockdown verlengd tot 28 maart, met versoepelingen in het vooruitzicht als het aantal 
besmettingen zou dalen. Maandagmiddag volgt nieuw beraad, waarbij Merkels inzet is de 
maatregelen te verlengen tot een nader te bepalen datum in april, melden Duitse media. 

Minister Jens Spahn van Volksgezondheid zei vrijdag dat de vaccinatiecampagne de derde 
besmettingsgolf niet kan voorkomen. In een document ter voorbereiding op het overleg van 
maandag staat dat de hoge infectiegraad wordt versneld door virusvarianten. Bron: De 
Stentor, 21 maart 2021.  

Duitsland: aanscherping coronamaatregelen 

Bondskanselier Angela Merkel en de ministers-presidenten van de zestien deelstaten 
vergaderen maandag niet alleen over een verlenging van de lockdown maar waarschijnlijk ook 
over aanscherping van de coronamaatregelen. Dat meldt zakelijk nieuwsplatform Business 
Insider Deutschland op basis van een ontwerpbesluit van de kanselarij.  

Daarin staat dat de lockdown wordt verlengd tot en met 18 april en dat er strengere 
maatregelen komen in gebieden met een zeven dagen incidentie (aantal nieuwe besmettingen 
per 100.000 inwoners in een week) boven de 100. Daar zou dan onder andere een avondklok 
komen tot 05.00 uur. Het tijdstip waarop de uitgaansbeperking in moet gaan, staat nog open. 
Ook moeten scholen en kinderdagverblijven (kitas) weer gesloten worden  als twee sneltests 
per week voor scholieren, opvoeders of kinderbegeleiders niet zijn gegarandeerd. Vanaf een 
incidentie van 200 moeten scholen en kitas in ieder geval sluiten, luidt het. Bron: De Stentor, 
21 maart 2021.  

Merkel wil lockdown voortzetten in april 

Het is nog te vroeg om de maatregelen tegen het coronavirus in Duitsland te versoepelen, vindt 
bondskanselier Angela Merkel. Bij vorig overleg met de leiders van de deelstaten werd de 
lockdown verlengd tot 28 maart, met versoepelingen in het vooruitzicht als het aantal 
besmettingen zou dalen. Maandagmiddag volgt nieuw beraad, waarbij Merkels inzet is de 
maatregelen te verlengen tot een nader te bepalen datum in april, melden Duitse media. 
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Minister Jens Spahn van Volksgezondheid zei vrijdag dat de vaccinatiecampagne de derde 
besmettingsgolf niet kan voorkomen. In een document ter voorbereiding op het overleg van 
maandag staat dat de hoge infectiegraad wordt versneld door virusvarianten.  

Volgens cijfers van het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, zijn 
gemiddeld meer dan honderd mensen per 100.000 besmet. Afgesproken is dat boven die 
drempel een noodrem op versoepelingen in werking treedt, om te voorkomen dat de 
ziekenhuizen in de problemen komen. Dat zou betekenen dat sommige winkels hun deuren 
moeten sluiten. 

Vanwege de zorgwekkende cijfers wordt overwogen iedereen die het land binnenkomt te 
verplichten in quarantaine te gaan en een coronatest te laten afnemen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om mensen die terugkeren uit vakantieoorden als Mallorca, dat in Duitsland niet 
langer te boek staat als risicogebied. Er was eerder al kritiek op het besluit dergelijke 
vakantiereizen weer toe te laten, terwijl de kans bestaat dat daardoor risicovolle virusmutaties 
het land binnenkomen. 

Verder liggen strengere voorschriften voor bedrijven op tafel. Ondernemingen die werknemers 
niet de mogelijkheid geven thuis te werken, zouden hun personeel wekelijks twee 
coronasneltesten moeten leveren. 

Veel Duitsers staan te springen om herstel van hun vrijheden en de deelstaten liggen 
doorgaans meer op die koers dan de centrale overheid in Berlijn. Het vorige overleg tussen 
Merkel en de deelstaatpremiers duurde veel langer dan gepland vanwege onenigheid over de 
voorwaarden voor versoepeling. Bron: De Telegraaf, 21 maart 2021.  

Duitsland verlengt lockdown tot 19 april, geen versoepeling met pasen 

De lockdown in Duitsland wordt verlengd tot zeker 19 april. Dat hebben de regering en de 
deelstaten maandag beslist, melden Duitse media. Aanleiding is de sterke stijging van de 
coronacijfers als gevolg van de Britse virusvariant.  

De huidige lockdown werd begin deze maand met drie weken verlengd tot zeker 29 maart. 
Daar komen nu in ieder geval nog drie weken bij. Bondskanselier Angela Merkel en de leiders 
van de zestien deelstaten zijn het er ook over eens dat de op 3 maart afgesproken ‘noodrem’ 
consequent moet worden toegepast. Versoepelingen moeten daarbij worden teruggedraaid als 
de zeven dagen incidentie (het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week) 
hoger is dan 100. Niet alle regio's doen dat. 

Berlijn en de deelstaten zijn het er ook over eens dat er met Pasen geen versoepeling komt van 
de contactbeperkingen. Er lag een voorstel op tafel voor het toestaan van ontmoetingen tussen 
een huishouden en vier naaste familieleden uit evenveel huishoudens plus kinderen onder de 
14 jaar. Achtergrond was dat familiebezoek vorig jaar met Pasen niet mocht. Sinds begin 
maart zijn privébijeenkomsten tussen het eigen huishouden en één ander huishouden 
mogelijk met een maximum van vijf personen plus kinderen tot 14 jaar.   

Berlijn en de deelstaten vergaderen sinds 15 uur over de coronamaatregelen in Duitsland. Op 
de agenda staan onder andere nog de Paasvakantie en de toeristische reizen in binnen- en 
buitenland. De Duitse regering ontraadt alle niet-noodzakelijke binnen- en buitenlandse 
reizen maar schrapte vorige week onder andere Mallorca als risicogebied. Duitsers hebben 
nog wel een negatieve coronatest nodig maar hoeven niet meer in quarantaine bij terugkeer. 
De beslissing veroorzaakte een run op vluchten naar het populaire Spaanse eiland, vaak ‘de 
zeventiende deelstaat’ genoemd.  

Dit tot grote frustratie van de Noord-Duitse deelstaten Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Voor-
Pommeren en Nedersaksen, waar de coronacijfers ook laag zijn net als op Mallorca. In een 
reactie op deze ‘niet uit te leggen scheve situatie’ - mensen mogen wel naar de Balearen vliegen 
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in volgepakte vliegtuigen maar niet met het gezin per auto naar een vakantiehuisje aan Noord- 
of Oostzee rijden - promoten de drie nu een ‘contactloze Paasvakantie’ voor hun inwoners. Die 
kunnen met een negatieve test en in acht neming van beperkingen en hygiënevoorschriften 
vakantie vieren in accommodatie met selfcatering en eigen sanitair. 

Begin maart, toen de coronacijfers nog daalden, spraken bondskanselier Merkel en de 
ministers-presidenten stapsgewijze versoepelingen af. Onder andere kappers, boekhandels, 
tuincentra en bouwmarkten mochten weer open en niet-essentiële winkels konden op 
afspraak weer een beperkt aantal klanten ontvangen. Scholen keerden gefaseerd terug naar 
klassikaal onderwijs, kinderdagverblijven schakelden van noodopvang weer over op de 
normale modus. De heropening van buitenhoreca, cultuurinstellingen en binnen- en 
contactsportgelegenheden zou vanaf 22 maart weer mogelijk kunnen zijn mits de zeven dagen 
incidentie de afgelopen twee weken niet zou verslechteren. Dat gebeurde helaas wel, vooral 
door toedoen van  de Britse virusvariant. 

Deze mutatie neemt bij onze oosterburen al driekwart van het aantal nieuwe besmettingen 
voor haar rekening en is grotendeels verantwoordelijk voor de gevreesde derde golf in de 
Bondsrepubliek. Het Duitse RIVM noteerde het afgelopen etmaal 7709 positieve tests. Dat 
waren er 1105 meer dan vorige maandag en bijna 1600 meer vergeleken met 8 maart. Het 
aantal coronapatiënten op de intensive cares stijgt eveneens. Het waren er met 3134 mensen 
maandagmiddag 90 meer dan de dag ervoor.  

Zonder de beperkende maatregelen zullen de besmettingscijfers zo snel stijgen dat in april 
waarschijnlijk al sprake is van een overbelasting van het gezondheidssysteem, waarschuwen 
virologen. Dat komt mede door het aanhoudende tekort aan vaccins en de daardoor te trage 
vaccinatiecampagne. In Duitsland zijn tot nu toe pas iets meer dan 10 miljoen van de 83 
miljoen inwoners ingeënt (12,6%). Van hen kregen 7,23 miljoen een eerste prik (8,7%) en 3,24 
miljoen ook een tweede. Bron: AD, 22 maart 2021.   

 

Winkelend publiek bij winkels op de Nederlands-Duitse grens. © ANP 
 

Duitse winkels mogen open van de rechter, regering reageert meteen met 
nieuwe maatregel 
 
MÜNSTER – De rechtbank in Münster heeft maandagochtend met onmiddellijke ingang de 
maatregelen tegen de detailhandel in de deelstaat Noordrijn-Westfalen geschrapt. Volgens de 
rechters is de maatregel in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De regering van de deelstaat in 
Düsseldorf heeft daar meteen op gereageerd door een nieuwe maatregel aan te nemen, 
waardoor de regels voor beperkte openstelling voor alle winkels gelijk zijn. 
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Met die nieuwe maatregel wordt voorkomen dat de detailhandel in Noordrijn-Westfalen per 
direct zonder enige beperking klanten zou kunnen toelaten. De regels waren sinds begin maart 
dat dat kon door een afspraak te maken en dat het aantal toelaatbare klanten afhankelijk is 
van de grootte van de winkel. 
 
De rechters van het ‘Oberverwaltungsgericht’ in Münster hebben hun uitspraak vrijdag al 
gedaan, maar pas maandagochtend naar buiten gebracht. De zaak was bij deze rechtbank 
aangespannen door detailhandelsketen Media-Markt. 
 
In de deelstaat Noordrijn-Westfalen gold sinds 8 maart een maatregel, waarbij winkels open 
konden op basis van een limiet aan het aantal klanten. Het uitgangspunt was één klant per 
tien vierkante meter, of één per twintig vierkante meter als de zaak groter is dan 800 vierkante 
meter.  
 
Die regel gold voor supermarkten, (kantoor-)boekhandels, bloemenwinkels en tuincentra. 
Voor de winkels in andere sectoren geldt één klant per 40 vierkante meter en alleen op 
afspraak. 
 
Volgens de rechters is die maatregel in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De overheid kan de 
coronapandemie bestrijden met maatregelen, die voor winkels verschillend zijn. Het is volgens 
de rechters echter niet duidelijk waarom de soepeler maatregelen wel zouden gelden voor 
(kantoor-)boekhandels, bloemenwinkels en tuincentra, maar niet voor winkels met andere 
producten. 
 
Door de snelle reactie van de regering in Düsseldorf geldt er nu geen uitzonderingspositie 
meer. Buiten de supermarkten geldt nu voor alle winkels dat ze één klant per veertig vierkante 
meter verkoopoppervlakte binnen mogen laten, en alleen op afspraak. Bron: De Stentor, 22 
maart 2021.  
 

 
 
Angela Merkel en Karin Strenz in 2017. © AP 

 
 
Partijgenote (53) van Merkel overlijdt op vlucht vanuit Cuba in bijzijn van 
echtgenoot 
 
Een Duitse politicus (53) is gisteren in het bijzijn van haar echtgenoot overleden nadat ze 
onwel was geworden in een vliegtuig. Het gaat om de 53-jarige Karin Strenz, partijgenoot van 
bondskanselier Angela Merkel. De CDU-parlementariër vloog met haar man naar Frankfurt 
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vanuit Cuba. Het is niet duidelijk of het een zakentrip of een privéaangelegenheid betrof. 
Duidelijk is dat ze niet als parlementariër in het vliegtuig zat. 
Het vliegtuig, een Condor Boeing 767-300ER, maakte gisterochtend rond 07.30 uur een 
noodlanding op het Ierse vliegveld Shannon, toen Strenz om nog onduidelijke redenen in 
elkaar zakte. Ambulancebroeders gingen direct over op reanimatie, waarna het slachtoffer met 
spoed naar het universitair ziekenhuis in Limerick werd gebracht, in het zuidwesten van 
Ierland. Daar kwam ze later te overlijden, weet The Irish Times. 
 
De officier van justitie in het Duitse Schwerin, waar Strenz enkele jaren lid van het parlement 
was, is een onderzoek begonnen om de doodsoorzaak vast te stellen. Het gaat hierbij om een 
standaardprocedure. Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van een misdrijf. 
 
Strenz was sinds 2009 lid van het Duitse parlement en vertegenwoordigde een kiesdistrict in 
de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Ze was volgens persbureau 
Associated Press niet van plan zich verkiesbaar te stellen bij de verkiezingen van 26 september 
in Duitsland. 
 
Haar plotselinge overlijden komt hard aan bij het centrumrechtse CDU, waar ze sinds 2005 
lid van was. ‘Het nieuws komt onverwacht en veroorzaakt grote consternatie. De vroege dood 
van Karin Strenz is ongetwijfeld een menselijke tragedie’, meldt Michael Sack volgens het 
Duitse RTL. Hij betuigde zijn condoleances aan de echtgenoot en nabestaanden. 
 
In januari 2019 kwam Strenz nog negatief in het nieuws toen bekend werd dat zij 
twijfelachtige banden zou hebben met Azerbeidzjan. Onderzoek wees uit dat zij tussen de 
14.000 en 30.000 euro zou hebben gekregen van het steenrijke oliestaatje in de Kaukasus, in 
ruil voor lobbywerk.  
 
Als gevolg hiervan mocht Strenz voor de rest van haar leven geen lid meer zijn van de Raad 
van Europa. Ook was ze niet langer welkom in Straatsburg, waar de organisatie is gevestigd. 
De Raad, waarin ruim driehonderd parlementariërs uit tientallen Europese landen zitting 
hebben, geldt als de hoeder van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 
 
De CDU-politica accepteerde destijds de berisping en betaalde een boete. Volgens haar viel 
haar weinig te verwijten en had ze het geld ontvangen vanwege advieswerk voor een bedrijf 
van CSU-parlementariër Eduard Lintner. Bron: De Stentor, 22 maart 2021.   
 
 

Duitsland verlengt lockdown, treft Mallorca-maatregel en sluit winkels 
en kerken rond pasen 
 
De lockdown in Duitsland wordt verlengd tot zeker 19 april. Dat hebben de regering en de 
deelstaten maandag beslist, zo verklaarde bondskanselier Angela Merker vannacht tijdens 
een persconferentie. Aanleiding voor de verlenging  is de sterke stijging van de coronacijfers 
als gevolg van de Britse virusvariant.  
 
De sociale contacten rondom de paasdagen moeten worden beperkt. De meeste winkels, 
supermarkten uitgezonderd, zijn tussen 1 en 5 april gesloten en kerkdiensten mogen alleen 
online plaatsvinden. Witte Donderdag en Paaszaterdag zijn eenmalig rustdagen. Merkel 
drukte de Duitsers op het hart om gedurende die vijf dagen vooral thuis te blijven. ‘We 
bevinden ons nu in een zeer serieuze situatie’, zei ze, eraan toevoegend dat Duitsland een race 
tegen de klok voert om de inwoners te vaccineren. 
 
Er lag een voorstel op tafel om met Pasen ontmoetingen toe te staan tussen één huishouden 
en vier naaste familieleden uit evenveel huishoudens plus kinderen onder de 14 jaar. 
Achtergrond was dat familiebezoek vorig jaar met Pasen niet mocht. Sinds begin maart zijn 
privébijeenkomsten tussen het eigen huishouden en één ander huishouden mogelijk met een 
maximum van vijf volwassenen zolang de zeven dagen incidentie onder de 100 ligt. Daar boven 
mag een huishouden maximaal één andere volwassene ontmoeten. 
 



17 

 

De huidige lockdown werd begin deze maand met drie weken verlengd tot zeker 29 maart. 
Daar komen nu in ieder geval nog drie weken bij. Op 12 april bespreken bondskanselier 
Angela Merkel en de leiders van de zestien deelstaten hoe het daarna verder gaat. Ze beslisten 
maandag ook dat de op 3 maart afgesproken ‘noodrem’ consequent moet worden toegepast. 
Dat betekent het terugdraaien van versoepelingen als de zeven dagen incidentie (het aantal 
nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week) hoger is dan 100. Niet alle regio's 
doen dat nu. In ongeveer de helft van de 401 regio’s ligt dit weekcijfer boven de 100, blijkt uit 
de cijfers op de website van het Duitse RIVM.   
 
Een algemene avondklok komt er niet. Merkels kanselarij had nachtelijke 
uitgaansbeperkingen voorgesteld zoals in onder andere Nederland en Groot-Brittannië om de 
derde golf te breken maar de deelstaten willen dit zelf beslissen. In Beieren geldt in regio’s met 
een incidentie boven de 100 al een avondklok tussen 22 uur en 05.00 uur.  
 
Groot twistpunt waren de niet noodzakelijke binnen- en buitenlandse reizen. De Duitse 
regering ontraadt ze en handhaaft het verbod op toeristische overnachtingen, maar schrapte 
vorige week onder andere Mallorca als risicogebied. Duitsers hebben nog wel een negatieve 
PCR-test nodig maar er is geen testplicht en quarantaine meer bij terugkeer. De beslissing 
veroorzaakte een run op vluchten naar het Spaanse eiland, vaak ‘de zeventiende deelstaat’ 
genoemd. Afgesproken is nu dat er een testplicht voor vertrek wordt ingevoerd voor alle 
buitenlandse vluchten naar Duitsland. 
 
Tot nu toe geldt dat alleen voor reizigers uit hoogrisicogebieden. Wie uit ‘normale’ 
risicogebieden komt, moet zich 48 uur na terugkeer laten testen maar dat is lastig te 
controleren en wordt met de nieuwe regeling overbodig.    
 
De testplicht is vooral bedoeld voor de ongeveer 40.000 Duitsers die na de Paasvakantie 
terugkeren uit Mallorca. Gelet op de grote aantrekkingskracht van het eiland, roepen Berlijn 
en de deelstaten luchtvaartmaatschappijen in Duitsland op om geen extra vluchten meer aan 
te bieden tussen 27 maart en 10 april.  
 
In een reactie op deze ‘niet uit te leggen scheve situatie’, waarbij Duitsers wel naar de Balearen 
mogen in volgepakte vliegtuigen maar niet met het gezin per auto naar een vakantiehuisje aan 
Noord- of Oostzee, komen Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Nedersaksen 
met een alternatief. Ze promoten een ‘contactloze Paasvakantie’ in hun deelstaten, waar de 
coronacijfers net zo laag of zelfs lager zijn dan op Mallorca. Deelstaatinwoners kunnen met 
een negatieve test en in acht neming van beperkingen naar accommodaties met selfcatering 
en eigen sanitair. Saksen-Anhalt en Rijnland-Palts sluiten zich daar bij aan. Het initiatief 
staat niet in het beslissingenlijstje van Merkel en de deelstaten waardoor onduidelijk is of het 
plaatsvindt.  
 
Begin maart, toen de coronacijfers nog daalden, spraken de bondskanselier en ministers-
presidenten stapsgewijze versoepelingen af. Onder andere kappers, boekhandels, tuincentra 
en bouwmarkten mochten weer open en shoppen op afspraak in niet-essentiële winkels werd 
mogelijk. Scholen, die onder de bevoegdheid vallen van de deelstaten, keerden vanaf 22 
februari gefaseerd terug naar klassikaal onderwijs, kinderdagverblijven schakelden van 
noodopvang over op de normale modus. De heropening van buitenhoreca, cultuurinstellingen 
en binnen- en contactsportgelegenheden zou vanaf 22 maart weer mogelijk kunnen zijn mits 
de zeven dagen incidentie niet zou verslechteren. Dat gebeurde wel, vooral door toedoen van 
de Britse virusvariant. 
 
Deze mutatie neemt bij onze oosterburen al driekwart van het aantal nieuwe besmettingen 
voor haar rekening en is grotendeels verantwoordelijk voor de gevreesde derde golf in de 
Bondsrepubliek. Het Duitse RIVM noteerde het afgelopen etmaal 7709 positieve tests. Dat 
waren er 1105 meer dan vorige maandag en bijna 1600 meer vergeleken met 8 maart. Het 
aantal coronapatiënten op de intensive cares stijgt eveneens. Het waren er maandagmiddag 
3134, een stijging van 90 mensen vergeleken met de dag ervoor.  
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Zonder de beperkende maatregelen zullen de besmettingscijfers zo snel stijgen dat in april 
waarschijnlijk al sprake is van een overbelasting van het gezondheidssysteem, waarschuwen 
virologen. Dat komt mede door het aanhoudende tekort aan vaccins en de daardoor te trage 
vaccinatiecampagne. In Duitsland zijn tot nu toe pas iets meer dan 10 miljoen van de 83 
miljoen inwoners ingeënt (12,6%). Van hen kregen 7,23 miljoen een eerste prik (8,7%) en 3,24 
miljoen ook een tweede. Bron: De Stentor, 22 maart 2021. 
 

Merkel draait paas-lockdown terug 
 
Bondskanselier Angela Merkel heeft de zogenoemde 'Paas-lockdown' teruggedraaid. Dat 
maakte ze woensdag bekend in een korte videobijeenkomst met de deelstaatleiders, melden 
het Duitse persbureau DPA en RedaktionsNetzwerk Deutschland op basis van verschillende 
deelnemers. De inspanningen voor het treffen van de maatregelen staan volgens haar 'niet in 
verhouding' tot het nut ervan. ‘Het was een vergissing waarvoor ik verantwoordelijk ben’, zei 
Merkel volgens hen.  
 
Aanleiding is de forse kritiek op de maandagnacht besloten 'lockdown in de lockdown' van 1 
tot en met 5 april. Het economische en openbare leven zou zo goed als stil moeten komen te 
liggen om de derde golf te breken. Zo werd onder andere een winkelsluiting aangekondigd en 
zouden twee rustdagen worden ingevoerd die gelden als een zondag. Kerken was gevraagd 
alleen online-kerkdiensten te organiseren.  
 
Zowel de Rooms-Katholieke als de Evangelische Kerk vonden dat te ver gaan. Niet alleen 
vanwege de godsdienstvrijheid maar ook omdat Pasen het voor christenen belangrijkste 
liturgische feest is ter herdenking van het lijden, de kruisdood en de wederopstanding van 
Jesus. De kerken bewezen de afgelopen maanden naar eigen zeggen dat ze 'corona-proof' 
kerkdiensten kunnen organiseren.  
 
Kritiek kwam er ook vanuit de politiek. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer 
(CSU) heeft zich gedistantieerd van de Paas-maatregelen en de Groenen vinden ze ook 'een 
brug te ver'.  Het begrip 'rustdagen' veroorzaakt veel verwarring. Vrije dagen zijn een 
bevoegdheid van de deelstaten, wettelijke feestdagen van de federale overheid.  
 
De levensmiddelensector klaagde over de verplichte sluiting van alle supermarkten op Witte 
Donderdag 1 april. Daardoor komt de bevoorrading van de winkels met verse producten in 
het gedrang. Goede Vrijdag 2 april is een wettelijke feestdag. De branche voorziet grote 
problemen in de supermarkten, die op zaterdag 3 april wél mogen openen waardoor grote 
'hamsterdrukte' wordt verwacht voor Eerste en Tweede Paasdag.   
 
Het bedrijfsleven  waarschuwde voor eventuele gevolgen van de maatregelen zoals 
contractuele boetes bij het niet-nakomen van hun leveringsverplichtingen als er niet gewerkt 
mocht worden op donderdag 1 en zaterdag 3 april. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  
 

Lockdown pas van tafel als meeste 60-plussers zijn ingeënt 

De coronamaatregelen kunnen pas worden versoepeld als de meeste 60-plussers in Nederland 
zijn gevaccineerd. Het kabinet is daarom van plan de huidige lockdown in elk geval tot in april 
te verlengen, net als de Duitse bondskanselier Merkel nu doet. 

Het is een sombere boodschap die demissionair premier Rutte dinsdagavond zal verkondigen 
tijdens zijn persconferentie. De huidige coronamaatregelen worden niet versoepeld. De 
besmettingscijfers én het aantal ziekenhuisopnames zijn te hoog om de teugels te laten vieren. 
Bron: AD, 22 maart 2021.   
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Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland afgelopen etmaal verdubbeld 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de afgelopen 24 uur in Duitsland is vastgesteld, 
is verdubbeld ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse 
tegenhanger van het RIVM, heeft woensdagochtend bijna 16.000 nieuwe gevallen gemeld. 

Dinsdagochtend meldde het RKI nog 7485 nieuwe gevallen. Met de nieuwe cijfers van 
woensdag komt het totale aantal vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland op 2.690.523. 

Er overleden in Duitsland zeker 248 personen aan de gevolgen van Covid-19 in de afgelopen 
24 uur. Daarmee komt het totale officiële dodental van de pandemie er op 75.212. 

In de nacht van maandag op dinsdag besloten bondskanselier Angela Merkel en de 
deelstaatpremiers dat de lockdown in Duitsland wordt verlengd tot 18 april. Bron: De Stentor, 
24 maart 2021.  

Duitsland verbiedt tijdelijk reizen naar Mallorca 

Reislustige Duitsers moeten een tripje naar sommige buitenlandse zonbestemmingen, zoals 
het immens populaire Spaanse eiland Mallorca, even op de middellange baan schuiven. 
Duitsland is van zins om reizen ernaartoe tijdelijk te verbieden. Meerdere ministeries 
onderzoeken nu of zo'n tijdelijk verbod mogelijk is.  

Reden voor het overheidsingrijpen is een massale run op reizen naar Mallorca - vaak ‘de 
zeventiende deelstaat’ genoemd - nadat de reiswaarschuwing voor een aantal risicogebieden 
onlangs werd geschrapt. Er werd al gewaarschuwd dat het laten vieren van de regels geen 
vrijbrief was om aan het reizen te slaan. 

Dat was kennelijk tegen dovemansoren gericht. Tijdens de paasvakantie worden honderden 
extra vluchten naar het vakantie-eiland aangeboden. Afgesproken is nu dat er voor 
alle buitenlandse vluchten naar Duitsland een testplicht voor vertrek wordt ingevoerd. Tot nu 
toe gold dat alleen voor reizigers uit hoogrisicogebieden. 

Wie uit ‘normale’ risicogebieden komt, moet zich 48 uur na terugkeer laten testen maar dat 
wordt met de nieuwe regeling overbodig.  De testplicht is vooral bedoeld voor de ongeveer 
40.000 Duitsers die straks terugkeren uit Mallorca. Daarnaast klinkt de oproep om geen extra 
vluchten tussen 27 maart en 10 april meer aan te bieden.  Bron: De Stentor, 24 maart 2021. 

Brand gesticht in stadhuis Delmenhorst uit onvrede met 
coronamaatregelen  

Uit onvrede over de coronamaatregelen heeft een man gisterenavond  brand gesticht in 
het stadhuis van het Duitse Delmenhorst. Hij deed dit door meerdere molotovcocktails naar 
binnen te gooien. Bij de brand van vielen geen gewonden, maar één ruimte raakte wel ernstig 
beschadigd. De 30-jarige verdachte vluchtte na het misdrijf, maar kon een dag later alsnog 
worden opgepakt dankzij getuigen. In het politieverhoor verklaarde hij gefrustreerd te 
zijn over de coronaregels, aldus de politie. Hij kwam eerder in beeld door zich niet aan de 
coronamaatregelen te houden, maar had geen strafblad. Bron: De Stentor, 24 maart 2021. 
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© Hauke-Christian Dittrich/dpa — Verbrande kantoormeubelen zijn de stille getuigen van de 
brand in Delmenhorst. 

Terrassen niet open in Oostenrijk 
 
Terrassen in Oostenrijk gaan toch niet vanaf zaterdag open, omdat het aantal nieuwe 
coronabesmettingen toeneemt. De regering heeft besloten de heropening van de terrasjes van 
cafés, restaurants en bars uit te stellen. 

De experts hebben geadviseerd om 'helaas geen versoepelingen door te voeren', zei 
bondskanselier Kurz over de periode rond Pasen. Een uitzondering geldt voor de kleine 
deelstaat Vorarlberg, waar de horeca sinds eerder maand weer gasten mag bedienen. 

De regering wil het verder mogelijk maken dat regio's zelf coronabeperkingen kunnen 
afkondigen, zoals Wenen en de deelstaten die grenzen aan Oost-Europese landen met hoge 
infectiecijfers. In de hoofdstad is er een opvallende stijging van het aantal kinderen en 
jongvolwassenen dat naar het ziekenhuis moet. 

Het aantal besmettingen neemt gestaag toe sinds Oostenrijk zijn derde lockdown op 8 februari 
versoepelde. Alle winkels mochten weer open. En een avondklok kwam in de plaats van allerlei 
maatregelen die voorheen de hele dag de bewegingsvrijheid inperkten. Het aantal nieuwe 
besmettingen steeg onlangs weer tot boven 3500 per dag, het hoogste aantal sinds begin 
december. Bron: De Stentor, 22 maart 2021. 

Honderd besmettingen op Aruba 

Volgens de Arubaanse overheid heeft het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) inmiddels meer dan honderd gevallen van een gemuteerd coronavirus op Aruba 
aangetroffen. Bij elkaar telt het eiland nu zevenennegentig gevallen van de Britse 
variant, tweemaal de Zuid-Afrikaanse, acht gevallen van de Mexicaanse, driemaal de 
Californische en een geval van de Braziliaanse variant. 
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Vooral de Braziliaanse variant zou tot zeer zware symptomen kunnen leiden. Het voorkomen 
van verspreiding is heel belangrijk voor de Dienst Volksgezondheid. Al met lichte klachten 
wordt iedereen opgeroepen zich te laten testen. 

Op Aruba zijn woensdag driehonderdzevenentwintig actieve besmettingen geregistreerd. 
Omdat er weer een coronapatiënt is overleden, staat het sterftecijfer nu op eenentachtig. De 
directie van het Horacio Oduber Hospital op het eiland laat weten dat er negenentwintig 
personen met corona worden verpleegd, van wie elf op de intensive care. Daarmee legt het 
virus volgens het ziekenhuis weer een grote druk op de medische zorg, waardoor andere zorg 
in het gedrang kan komen. Bron: AD, 18 maart 2021.   
 

Coronabesmettingen op  Curaçao  blijven stijgen 

Het aantal coronabesmettingen op Curaçao blijft flink stijgen. Vandaag worden er 147 nieuwe 
besmettingen op het eiland gemeld. Er zijn nu 611 actieve besmettingen. Volgens de overheid 
is de snelle stijging vooral te wijten aan de Britse variant van het coronavirus. 

Van de nieuwe gevallen zijn er slechts elf te herleiden naar bekende besmettingen. Tot nu 
toe overleden 22 mensen op Curaçao aan de gevolgen van een besmetting met het longvirus. 
Er liggen momenteel acht mensen in het ziekenhuis met coronaklachten, waarvan drie op de 
ic. Bron: AD, 17 maart 2021.    

Mensen op  Curaçao naar de stembus 

Curaçao gaat vrijdag onder bijzondere omstandigheden naar de stembus. Het eiland kent de 
afgelopen dagen een flinke toename van het aantal coronabesmettingen, vooral vanwege de 
Britse variant van het coronavirus. 

Daarom worden kiezers aangeraden 'verspreid te gaan stemmen, de hele tijd een mondkapje 
op te houden, bijeenkomsten met meerdere personen te vermijden en na het uitbrengen van 
de stem direct terug naar huis te gaan'. Het feest van de democratie moet dit 
jaar sober worden gevierd. Partijbijeenkomsten, feestvierende aanhangers, parades als de 
politieke leiders gaan stemmen; het is allemaal verboden dit jaar. 

‘Alleen als we ons aan de regels houden, kunnen we voorkomen dat de verkiezingen een 
'superspread event' worden en we dadelijk verregaande maatregelen moeten nemen', 
benadrukte de Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth donderdag. De epidemioloog liet 
weten zich erg veel zorgen te maken. Maar uitstel van de verkiezingen is ook geen optie, zei 
Gerstenbluth. ‘Want, uitstel tot wanneer dan?' 

Zo'n 2500 personen op Curaçao zijn besmet of in aanraking geweest met besmette personen. 
Zij moeten in quarantaine blijven. Maar de vraag is of ze dat ook doen. Daarom moeten 
bejaarden en mensen met een slechte gezondheid zich wat Gerstenbluth betreft afvragen of 
de kans op besmetting het waard is om te gaan stemmen. ‘Niemand tast het recht aan om te 
stemmen, maar je kunt je in sommige gevallen wel afvragen of de gang naar de stembus het 
risico waard is', aldus de epidemioloog. Stemmen per volmacht is op het eiland niet 
toegestaan. 

Er zijn op Curaçao 117 stembureaus voor ruim 116.000 stemgerechtigden (53.600 mannen 
en 62.500 vrouwen). De stembureaus openen om 08.00 uur en sluiten om 19.00 uur 
(plaatselijke tijd). Twee uur later gaat de avondklok in en moeten ook de politici thuisblijven. 
Bron: AD, 19 maart 2021.  
 

Aantal coronabesmettingen op Curaçao alarmerend gestegen 
 
Het aantal coronabesmettingen op Curaçao is de afgelopen dagen alarmerend gestegen. Op 
zaterdag werden duizend actieve besmettingen geregistreerd. Een week eerder waren dat er 
nog driehonderdvierentwintig, de week daarvoor ging het om zevenennegentig gevallen. De 
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snelle stijging heeft vooral te maken met de aanwezigheid van de Britse variant, zo stelt de 
overheid. 
 
Er liggen momenteel negentien coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie zes op de intensive 
care. Van hen zijn er vier afkomstig uit Bonaire. Het aantal besmettingen daar is flink 
toegenomen, waardoor patiënten naar Curaçao moeten worden gebracht. 
 
In totaal zijn sinds maart 2020 drieëntwintig coronapatiënten op Curaçao overleden. Op het 
eiland gelden momenteel strenge coronamaatregelen zoals het verplicht dragen van een 
mondkapje en het houden van afstand. Ook geldt er een avondklok van 21.00 tot 04.30 uur. 
Bron: De Stentor, 20 maart 2021.  
 

Op Curaçao is een lockdown ingevoerd 
 
De Curaçaose regering heeft maandagochtend (lokale tijd) bekendgemaakt dat woensdag een 
lockdown wordt ingevoerd voor in ieder geval twee weken. Iedereen moet thuisblijven en zo 
veel mogelijk contact met anderen vermijden. ‘We moeten er alles aan doen om verspreiding 
van corona te voorkomen’, stelde minister-president Eugene Rhuggenaath. 
 
De afgelopen twee weken was een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen te zien, 
onder meer door de Britse variant. Ook worden steeds meer mensen opgenomen op de 
intensive care. De avondklok blijft gelden tussen negen uur 's avonds en haf vijf 's ochtends. 
Ook wordt een 'plachi di dia' ingevoerd. Dat betekent dat mensen op basis van hun 
nummerplaat maar twee dagen per week de straat op mogen om naar essentiële winkels te 
gaan, zoals supermarkten, apotheken en benzinepompen. Daarnaast geldt de autoloze 
zondag. Bron: de Stentor, 22 maart 2021. 
 
 

ABC-bewoners naar Sint Maarten moeten negatieve PCR-test tonen 

Bewoners van Curaçao, Aruba en Bonaire kunnen vanaf maandag alleen nog naar Sint 
Maarten als ze een negatieve PCR-test kunnen overhandigen die niet ouder is dan 72 uur. 
Sint Maarten heeft zondag bekend gemaakt de ABC-eilanden op de lijst van landen met een 
hoog risico te plaatsen. Op Sint Maarten (ruim 40.000 inwoners) zijn al langere tijd heel weinig 
met corona besmette patiënten. Zaterdag waren er achttien actieve besmettingen. 

Curaçao, Aruba en Bonaire hebben juist te maken met een flinke stijging van het aantal 
coronabesmettingen. Dat is op Bonaire en Aruba ook al duidelijk te merken in de lokale 
ziekenhuizen, waar andere medische zorg in het gedrang dreigt te komen. Bonaire heeft vier 
coronapatiënten die zorg nodig hebben op de intensive care al naar Curaçao gestuurd. 

Curaçao (bijna 160.000 inwoners) had zaterdag duizend besmette coronapatiënten 
geregistreerd, Aruba (ruim 100.000 inwoners) telde er 417 en Bonaire (ruim 20.000 inwoners) 
434. Op alle drie de eilanden geldt een avondklok. Op Curaçao en Bonaire gaat die om 21.00 
uur ’s avonds in, op Aruba om middernacht. Bron: De Telegraaf, 21 maart 2021.  

President van Tanzania overleden 

De president van Tanzania, John Magufuli, is op 61-jarige leeftijd overleden. Hij bezweek aan 
een hartaandoening, aldus zijn plaatsvervanger. Het staatshoofd van het Afrikaanse land was 
sinds eind februari niet meer in het openbaar verschenen. Dat voedde speculaties dat 
hij Covid-19 had opgelopen. 

Oppositieleider Tundu Lissu liet vorige week weten dat de president in 'kritieke toestand' naar 
een ziekenhuis in India was overgebracht met Covid-19. Hij zou in coma hebben gelegen. 
Magufuli gold als een van de bekendste coronasceptici van Afrika. God en het inhaleren van 
stoom zou de Tanzanianen voor het virus behoeden. Bron: AD, 17 maart 2021. 
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John Magufuli. © AFP   
 

President Tanzania die corona maar overdreven vindt, 'krijgt 
hartstilstand door coronavirus’ 
 
In Tanzania is grote bezorgdheid ontstaan omdat president John Magufuli al elf dagen niet 
meer in het openbaar is gezien. De 61-jarige president is volgens oppositiebronnen met spoed 
opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij besmet raakte met het coronavirus. Sommige 
Afrikaanse media beweren dat zijn situatie kritiek is. Magufuli is een fervent coronacriticus: 
hij ontkent het bestaan van het virus niet, maar hij vindt alle ophef rond het aantal 
besmettingen en opnames maar overdreven. 
 
De langdurige afwezigheid van Magufuli is volgens Associated Press (AP) ongebruikelijk, 
omdat de president doorgaans meerdere televisietoespraken per week geeft. Maar nu de 
onrust in het land toeneemt, houdt zijn regering de kaken stijf op elkaar. Oppositieleider 
Tundu Lissu doorbreekt wél het stilzwijgen en stelt dat de president met een hartstilstand is 
opgenomen in een ziekenhuis in Nairobi., de hoofdstad van buurland Kenia. Zijn situatie zou 
kritiek zijn, nadat hij naar aanleiding van een besmetting met het coronavirus op de intensive 
care terecht kwam, meldt BBC op basis van oppositiebronnen. 
 
De rechts-populistische president heeft het virus en de pandemie sinds de uitbraak in het 
land volgens critici nooit serieus genomen. Hij weigert zijn land op slot te doen en vindt vaccins 
niet nodig. Het virus zou volgens hem ‘demonisch’ van aard zijn. ‘Corona is de duivel en die 
kan niet overleven in het lichaam van Jezus’, verzekerde hij zijn volgelingen in een van zijn 
televisietoespraken. 
 
Afgelopen zomer maakte de in 2015 aangetreden president bekend dat zijn land het 
coronavirus had verslagen door drie dagen lang onophoudelijk te bidden. Tanzania, een land 
met zestig miljoen inwoners, stopte een paar maanden daarvoor al met het registreren van 
het aantal besmettingen en sterfgevallen. Functionarissen die kritiek uitten op dit beleid, 
werden door de regering ontslagen. 
 
Dat Magufuli nu zelf besmet is geraakt met het virus, komt voor de inwoners van het 
christelijke Tanzania niet als een verrassing, zegt oppositieleider Lissu. Zo zou zijn grote rivaal 
diverse grote bijeenkomsten hebben bezocht zonder daarbij de coronaregels in acht te nemen. 
Ook zou hij nog nooit een mondkapje hebben gedragen. ‘Dit is iemand die herhaaldelijk en 
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publiekelijk de gevestigde geneeskunde heeft ondermijnd. Hij vertrouwt uitsluitend op 
gebeden en onbewezen kruidenmengsels’, tiert Lissu, die in oktober tweede werd bij de 
presidentsverkiezingen. 
 
Ondertussen slaat de Amerikaanse ambassade in Tanzania alarm over de dreigende situatie 
in het land. Gezondheidsinstellingen zouden de situatie op termijn niet meer aan kunnen, 
schreef de ambassade in een officiële verklaring. Volgens diverse media liggen ziekenhuizen 
vol en slaat ondertussen ook de Zuid-Afrikaanse variant ongenadig hard toe. 
 
In de afgelopen twee maanden stierven bovendien meer dan 60 nonnen en 25 priesters aan 
corona, zo maakte de aartsbisschop van Tanzania begin maart bekend. ‘Covid-19 is nog steeds 
onder ons. We moeten stoppen met onvoorzichtig zijn’, aldus de aartsbisschop in een interview 
met persbureau CNS. ‘Laten we onszelf beschermen en de verspreiding van het virus een halt 
toe roepen. Mensen moeten gezichtsmaskers gaan dragen en hun handen wassen met water 
en zeep.’ 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is eveneens bezorgd om de nijpende situatie in 
Tanzania. Voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus drong er bij de regering op aan om de 
statistieken weer te registeren en die gegevens met de rest van de wereld te delen. ‘Deze 
situatie blijft zeer zorgwekkend’, aldus Ghebreyesus.  
 
De situatie in Tanzania doet denken aan die van Brazilië, waar de complete gezondheidszorg 
als gevolg van falend beleid op instorten staat. President Jair Bolsonaro wordt in de media fel 
bekritiseerd omdat hij het gevaar van het virus zou onderschatten en omdat hij vindt dat 
coronamaatregelen te veel schade toebrengen aan de economie. Bron: AD, 11 maart 2021. 
 

Tegenstander president van Congo vecht tegen de dood na 
coronabesmetting 
 
Guy-Brice Parfait Kolelas, de belangrijkste uitdager van de zittende president Denis Sassou 
Nguesso bij de presidentsverkiezingen in de Republiek Congo (Congo-Brazzaville) zondag, is 
besmetgeraakt met het coronavirus. In een zaterdag verspreide videoboodschap zegt de 60-
jarige Kolelas dat hij 'vecht tegen de dood'. 

 

 
Guy-Brice Parfait Koleas, track video  
 
‘Mijn beste landgenoten. Ik vecht tegen de dood, maar toch vraag ik jullie om op te staan. Ga 
stemmen voor verandering, zodat ik niet voor niets heb gevochten', zegt Kolelas, vlak nadat 
hij een beademingsmasker heeft afgezet. ‘Ik vecht op mijn sterfbed. Jullie moeten ook vechten, 
voor verandering. De toekomst van jullie kinderen staat op het spel.'  
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Kolelas zou de verklaring vrijdag hebben afgelegd. De video werd zaterdagavond verspreid, 
enkele uren voor de start van de verkiezingen. Kolelas wordt beschouwd als de enige echte 
tegenstander van de 77-jarige Denis Sassou Nguesso, die al 36 jaar aan de macht is. Sassou 
Nguesso hoopt in de eerste ronde te worden herkozen. Bron: De Stentor, 21 maart 2021. 

Congolese oppositieleider overlijdt vlak voor verkiezingsuitslag aan 
corona  

De Congolese oppositieleider Guy-Brice Parfait Kolelas is op zestigjarige leeftijd overleden aan 
de gevolgen van het coronavirus. Kolelas overleed in een vliegtuig dat onderweg was naar 
Frankrijk, zo meldt zijn campagneleider maandag aan persbureau AFP. Zaterdag maakte 
Kolelas in een videoboodschap bekend dat hij besmet was met het coronavirus en dat de kans 
groot was dat hij dat niet zou overleven. 

 

Foto van oppositieleider Kolelas tijdens een campagne van zijn partij. Foto Marco 
Longari/AFP  
 
Zondag waren de verkiezingen in Congo-Brazzaville, het buurland van de Democratische 
Republiek Congo (DRC). Korelas werd bij die verkiezingen beschouwd als de enige serieuze 
uitdager van de zittende president Denis Sassou Nguesso, die al 36 jaar aan de macht is. Naar 
verwachting volgt de uitslag van de verkiezingen binnen vijf dagen. De campagneleider van 
Kolelas stelde dat het tellen van de stemmen door zou gaan. Het is niet bekend wat er gebeurd 
als Korelas de verkiezingen zou hebben gewonnen.  
 
Nguesso is sinds 1979 aan de macht in Congo-Brazzaville. Hij verloor in 1992 de 
presidentsverkiezingen, maar kwam in 1997 weer aan de macht nadat hij een staatsgreep 
pleegde. Nadien zijn verschillende verkiezingen georganiseerd, maar de grootste 
oppositiepartij claimde herhaaldelijk dat die oneerlijk verliepen. Congo krijgt vaak de 
aanduiding met de naam van de hoofdstad Brazzaville erachter, om het onderscheid te maken 
met het buurland, de Democratische Republiek Congo. Bron: NRC, 22 maart 2021. 

Premier Imran Khan test positief op coronavirus 

De Pakistaanse premier Imran Khan is twee dagen na zijn eerste vaccinatie positief getest op 
het coronavirus. Khan zit in zelfquarantaine in zijn privéwoning op een heuveltop in een 
buitenwijk van Islamabad. 

Volgens Dr. Faisal Sultan, Khan's speciale adviseur voor gezondheid, was het vaccin nog niet 
effectief, omdat Khan het pas zo kort geleden had gekregen, en het slechts de eerste dosis 
was. 
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Ook in Pakistan is er een piek in het aantal nieuwe besmettingen. In totaal heeft het virus 
bijna 14.000 mensen in Pakistan gedood en meer dan 623.000 besmet. Bron: De Stentor, 21 
maart 2021. 

 
 
Brazilië ontvangt tachtig beademingsapparaten van Duitsland 

De Duitse luchtmacht gaat tachtig beademingsapparaten naar Brazilië vliegen om dat land 
bij te staan bij de behandeling van patiënten. De intensivecare-units worden eind volgende 
week van Keulen naar Manaus gevlogen. 

Het land van 214 miljoen inwoners telt momenteel ruim 8300 mensen die in kritieke toestand 
in ziekenhuizen liggen als gevolg van een coronabesmetting. Brazilië telt circa 66.000 
intensivecare-units. Ze zijn verdeeld over de publieke gezondheidszorg en particuliere 
gezondheidsinstellingen. In het uitgestrekte land zijn echter niet overal de door de federale 
gezondheidsautoriteiten voorgeschreven aantallen ic-apparatuur beschikbaar. Dat geldt zeker 
voor het noordelijk deel van Brazilië, waar Manaus ligt. Bron: AD, 18 maart 2021. 

Brazilië kende al meerdere crises sinds de coronapandemie ruim een jaar geleden uitbrak. 
Maar voor het eerst staan nu in vrijwel alle regio’s tegelijkertijd de seinen op donkerrood. In 
het merendeel van de zesentwintig deelstaten en het federale district Brasilia zijn de 
intensivecare-afdelingen van de ziekenhuizen vol of bijna vol. De sterfte- en besmettingscijfers 
bereiken bijna dagelijks nieuwe recordhoogtes. Bron: AD, 8 maart 2021. 

Afgelopen 24 uur 90.303 nieuwe besmettingen in Brazilië 

In de afgelopen 24 uur zijn er in Brazilië 90.303 nieuwe besmettingen met het coronavirus 
geregistreerd, een nieuw record. Daarnaast meldde het ministerie van Volksgezondheid 
woensdag 2.648 doden. Dat is iets minder dan dinsdag, toen er met 2.841 ook een 
recordaantal doden viel. 

In het land met 212 miljoen inwoners vielen in totaal 284.775 coronadoden sinds de uitbraak 
van het coronavirus. Het totale aantal bevestigde besmettingen ligt er op 11,7 miljoen. 

President Jair Bolsonaro bagatelliseert het gevaar van het virus en heeft meerdere keren zijn 
twijfel uitgesproken over het nut van vaccins, terwijl in ziekenhuizen in 24 van de 27 
deelstaten meer dan 80 procent van de bedden op ic-afdelingen bezet zijn. 

Brazilië begon midden januari met zijn vaccinatiecampagne. Tot nu toe kregen 9,3 miljoen 
mensen een eerste dosis van een coronavaccin toegediend (4,4 procent van de bevolking) 
en 3,1 miljoen ook een tweede. Bron: AD, 18 maart 2021.   
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Bolsonaro tegen beschermende maatregelen, tekort aan medicijnen 

In Brazilië dreigt op korte termijn een tekort aan medicijnen die op de intensive care-
afdelingen worden gebruikt. Daarvoor waarschuwen de verzamelde regionale gouverneurs van 
de deelstaten en burgemeesters. Op veel plaatsen is nog maar een voorraad verdovings- en 
slaapmiddelen en spierverslappers voor 20 dagen. Ook is in zeker 12 van de 27 deelstaten 
de voorraad zuurstof voor beademing van patiënten kritiek. 

Het medisch systeem van Brazilië verkeert in een noodsituatie door een 
al wekenlange toename van het aantal coronapatiënten. In 25 staten is meer dan 80 
procent van de ic-capaciteit van de ziekenhuizen bezet, in 15 zelfs meer dan 90 procent. 

Donderdag meldde het ministerie van Gezondheid 2724 doden als gevolg van Covid-19. Het 
gemiddeld aantal sterfgevallen over de laatste zeven dagen bereikte voor de twintigste 
achtereenvolgende dag een record: 2096, 47 procent hoger dan twee weken geleden. Tot nu 
toe overleden 287.499 mensen in Brazilië aan Covid-19. Ook kwamen er donderdag 86.982 
nieuwe besmettingen bij, nadat gisteren al het recordaantal van 90.303 nieuwe gevallen werd 
geregistreerd. Meer dan 11,7 miljoen mensen zijn besmet met het coronavirus. 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die het coronavirus nog altijd bagatelliseert en fel 
tegen elke vorm van beschermende maatregelen is, spande donderdag bij het Hooggerechtshof 
een procedure aan tegen onder meer de avondklokken die een aantal gouverneurs hebben 
afgekondigd. ‘Dat is een maatregel die alleen bij een staat van beleg mogelijk is en die kan 
alleen ik afkondigen', aldus Bolsonaro. 

Ondertussen verloopt het vaccineren van de Braziliaanse bevolking traag. In het land met 212 
miljoen inwoners heeft 5,19 procent (10,9 miljoen mensen) de eerste dosis toegediend 
gekregen. Zo'n 1,9 procent (4 miljoen mensen) heeft ook de tweede prik gehad. De vaccinatie 
is in januari gestart. Er wordt gevaccineerd met het Chinese CoronaVac en het vaccin van 
AstraZeneca/Oxford. Bron: AD, 19 maart 2021.   

  

@ Reuters   
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Burgemeester van Rio de Janeiro sluit voor komend weekend de stranden 

Eduardo Paes, de burgemeester van Rio de Janeiro, heeft vandaag aangekondigd komend 
weekend de bekende stranden van de grote Braziliaanse stad te sluiten. Er zullen ook geen 
bussen op aanrijden. Paes neemt de maatregelen in de strijd tegen de coronapandemie.  

De situatie in de miljoenenstad is 'erg kritiek', meldt de burgervader. Hij roept inwoners op 
thuis te blijven. Mogelijk volgen maandag meer restrictieve maatregelen.  

De gezondheidszorg in Brazilië staat al weken op instorten door een nieuwe coronagolf. Op de 
stranden blijft het echter immens druk in Brazilië.  Bron: AD, 19 maart 2021.  
 

 
 

In Brazilië sluit Volkswagen vanwege heropleving corona twaalf dagen 
zijn fabrieken  

Volkswagen legt zijn fabrieken in Brazilië voor een periode van twaalf dagen stil vanwege de 
recente heropleving van het coronavirus in het land. Brazilië kampt met een nieuwe golf van 
infecties en coronadoden, waardoor het zorgsysteem in vrijwel het hele land op 
instorten staat. 

De Duitse autobouwer heeft vier fabrieken in Brazilië. Vanaf woensdag gaan die 12 dagen 
dicht. Reden is om de gezondheid van onze werknemers en hun families te beschermen, zei 
de Braziliaanse afdeling van Volkswagen in een verklaring. 

Tijdens de eerste golf van de coronapandemie in 2020 kwam de autoproductie in Brazilië bijna 
volledig tot stilstand. Vorig jaar april liep de totale productie daardoor met liefst 99 procent 
terug. 
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In Brazilië zijn tot nu toe meer dan 290.000 mensen aan het coronavirus overleden. Alleen in 
de Verenigde Staten zijn meer sterfgevallen gemeld. In de afgelopen 24 uur zijn 2815 doden als 
gevolg van Covid-19 geregistreerd, aldus het ministerie van Gezondheid. Dat is het op een na 
hoogste sterftecijfer. Dinsdag werd het recordaantal van 2841 doden gemeld.  

Meer dan 11,8 miljoen Brazilianen zijn besmet met het longvirus. Vrijdag kwamen er 90.570 
nieuwe besmettingen bij, het hoogste aantal nieuwe gevallen sinds het begin van de 
pandemie. Bron: AD, 20 maart 2021.  

 

© AFP — Arbeiders in de Volkswagen-fabriek in de Braziliaanse industriestad Sao Bernardo 
do Campo, ten zuiden van São Paulo.   

In Brazilië meer dan drieduizend coronadoden in 24 uur 

In Brazilië zijn voor het eerst meer dan drieduizend coronadoden in 24 uur geregistreerd. De 
tol van de corona-epidemie loopt in Brazilië rap op de afgelopen weken. Dinsdag meldden de 
Braziliaanse autoriteiten maar liefst 3.251 geregistreerde coronadoden. Daarbij zijn er 82.493 
nieuwe besmettingsgevallen. 

De neerwaartse spiraal leidt tot veel onrust. Maandag barstten door het hele land protesten 
tegen de aanpak van de regering uit, waarbij betogers op potten en pannen sloegen. 
President Jair Bolsonaro, die de ernst van het virus en de pandemie geregeld bagatelliseert en 
het nut van vaccins in twijfel trekt, verdedigde de aanpak van zijn regering ondertussen in 
een televisietoespraak. 

Brazilië heeft zowel het één na hoogste aantal coronabesmettingen ter wereld als het één na 
hoogste dodental. Volgens de gegevens van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore zijn er 
in Brazilië al ruim twaalf miljoen besmettingen vastgesteld sinds het coronavirus er de kop 
opstak. In totaal overleden al bijna driehonderdduizend personen in Brazilië aan de gevolgen 
van Covid-19. Bron: AD, 24 maart 2021. 

Kerken in de Filipijnen worden gesloten wanneer ze paasmissen houden 

De Filipijnse president Duterte waarschuwt de Rooms katholieke kerk in zijn land dat de 
overheid de gebedshuizen in de hoofdstad Manilla zal sluiten als priesters het plan 
om paasmissen te houden doorzetten. Het houden van geloofsbijeenkomsten is in strijd 
met nieuwe maatregelen om het coronavirus in zijn opmars te stuiten.  
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Op de Filipijnen wonen de meeste katholieken van Azië, maar volgens een 
regeringswoordvoerder is zo'n kerksluiting niet in strijd met de godsdienstvrijheid of 
de scheiding tussen kerk en staat. ‘We hopen dat het niet zover komt, maar binnen de 
politiebevoegdheden kunnen we de kerken sluiten', aldus de regeringswoordvoerder. 

In een pastorale instructie wordt gesproken van een verbod op 
processies en straatactiviteiten, maar zouden binnen de kerken wel diensten voor een beperkt 
aantal gelovigen worden gehouden. ‘Als jullie tegen het verbod ingaan en de overheid dwingen 
de deuren te sluiten, bereiken we niets', vervolgt de woordvoerder. 

Bisschop Broderick Pabillo van Manilla reageert: ‘Het is triest dat we opnieuw fysiek 
beperkt worden tijdens de voor ons heiligste dagen van het jaar.' De Filipijnen hebben tot nu 
toe 677.000 coronabesmettingen en bijna 13.000 sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 
vastgesteld. Na Indonesië de hoogste aantallen in Zuidoost-Azië. Bron: de Stentor, 23 maart 
2021. 

Jongeren met handicap meer geïsoleerd  
 
Door de coronamaatregelen zijn jongeren met een handicap veel meer dan anderen 
geïsoleerd van de rest van de wereld. Dat zegt de organisatie HandicapNL. Een 
vriendschapsproject met buddy's moet iets gaan doen aan de eenzaamheid en het isolement 
van jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 

HandicapNL is een organisatie die mensen zo volwaardig mogelijk deel willen laten nemen aan 
de maatschappij. ‘Jongeren met en zonder handicap trekken met elkaar op in dit project. 
Zo'n 400.000 jongeren tussen 15 en 30 jaar hebben een handicap en 63 procent van hen geeft 
aan zich regelmatig eenzaam te voelen’, aldus de organisatie. ‘Het mes snijdt aan twee kanten, 
want beide jongeren komen weer meer onder de mensen.’ 

Donderdag is de officiële start van het nieuwe buddy-project. Tientallen jongeren zijn al aan 
de slag als maatje voor leeftijdsgenoten met een handicap. Alleen al af en toe een belletje om 
te vragen hoe het gaat, helpt jongeren met een handicap uit hun isolement. Bron: AD, 18 
maart 2021.  

 

De horeca in Israël is weer open, dus een terrasje pakken in Jeruzalem kan gewoon. © EPA  

 
Coronacijfers Israël blijven dalen: ‘tijd om de nachtclubs te heropenen’ 
 
In de strijd tegen corona blijft Israël indrukwekkende cijfers leveren. De besmettingsgraad 
daalt zo snel dat beperkingen steeds verder worden opgeheven. 
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Israël laat de cijfers spreken in de coronacrisis. De Joodse staat is koploper met het 
vaccineren. Al meer dan vijf miljoen mensen - vijfenvijftig procent van de totale bevolking - is 
ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Van alle burgers die vijftig jaar of ouder zijn, de 
kwetsbaarste groep, is zelfs negenentachtig procent al gevaccineerd. De laatste elf procent 
(280.000 mensen) komt deze maand nog aan de beurt. Als ook kinderen jonger dan zestien 
jaar worden gevaccineerd - daarmee wordt binnenkort begonnen - dan bereikt Israël de 
groepsimmuniteit die nodig is om de bevolking te beschermen tegen het coronavirus. Bron: 
AD, 18 maart 2021.  
 

Israëlische leerkrachten worden verplicht zich te laten vaccineren 
 
Israëlische gemeenten mogen van leerkrachten eisen dat ze zich laten vaccineren tegen het 
coronavirus óf een negatieve coronatest laten zien voordat ze op school verschijnen. De 
rechtbank in Tel Aviv heeft bezwaren daartegen van een klassenassistent afgewezen. Ze was 
het er niet mee eens dat ze iedere week een coronatest moest doen, of zich moest laten inenten, 
om voor de klas te mogen staan. 
 
De rechter vindt dat het recht op leven en gezondheid van de leerlingen, ouders en 
medewerkers van de school in dit geval zwaarder weegt dan de belangen van de vrouw.  
 
In Israël gaat het hard met de vaccinaties. In drie maanden tijd hebben al ruim 5 miljoen van 
de 9,3 miljoen inwoners een vaccinatie gekregen. De grote meerderheid van deze mensen is al 
twee keer geprikt met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech en daarmee maximaal 
beschermd tegen het virus. Israël heeft een speciaal contract met Pfizer, waarin onder meer 
is afgesproken dat de fabrikant de beschikking krijgt over een grote hoeveelheid 
onderzoeksgegevens. In ruil daarvoor zijn in relatief korte tijd miljoenen doses vaccin geleverd 
aan het land. 
 

Sommige mensen maken zich zorgen over een tweedeling in de samenleving. Wie zich heeft 
laten vaccineren, krijgt een zogeheten groene pas, die toegang geeft tot bijvoorbeeld horeca of 
sportfaciliteiten. Een negatieve test geeft die toegang ook, maar niet langer dan 72 uur. Bron: 
AD, 21 maart 2021.  
 

Aantal werkende mensen gelijk gebleven als voor coronacrisis 
 
Het aantal mensen dat in Nederland betaald werk had was in februari bijna even hoog als 
voor de coronacrisis. In totaal hadden negen miljoen mensen betaald werk als werknemer of 
zelfstandige, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat ligt dicht bij het niveau 
van januari 2020. 
 
Tussen maart en mei vorig jaar, kort nadat het coronavirus in Nederland om zich heen had 
gegrepen, daalde het aantal werkenden nog met honderdvierentachtig duizend. Vervolgens 
zette het herstel in, maar dat is niet gelijk verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. Zo zijn 
bij de groep tussen 25 en 45 jaar meer mensen aan het werk dan een jaar geleden. Maar bij 
jongeren, waar de werkgelegenheid de hardste klappen kreeg, is het aantal werkenden nog 
niet op het niveau van begin 2020. 
 
De werkloosheid is in februari gelijk gebleven aan een maand eerder. In totaal 
hadden driehonderdveertig duizend mensen geen werk terwijl ze hier wel naar op zoek waren, 
wat gelijk staat aan 3,6 procent van de beroepsbevolking. Bron: AD, 18 maart 2021.   
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Besmette ouderen lopen kans na enkele maanden opnieuw besmet te 
worden 
 
Ouderen die corona hadden, lopen het risico om na enkele maanden opnieuw besmet te 
raken. Volgens een Deens onderzoek, opgeschreven in het vooraanstaande The Lancet, waar 
de Volkskrant over schrijft, is die kans aanzienlijk. De onderzoekers noemen het een 'relatief 
alarmerend' gegeven. 
 
De onderzoekers hebben data van de Deense coronateststraten onderzocht op 
herbesmettingen. Wat blijkt uit de analyse? Van ongeveer elfduizend Denen die in de eerste 
golf besmet raakten, waren er tweeënzeventig mensen die in de tweede golf (na het hebben 
van klachten) weer positief testten. Dat lijkt wellicht weinig, maar het is 'relatief alarmerend' 
meent The Lancet.  
 
Het betekent dat meer dan de helft van de 65-plussers een half jaar na het krijgen van corona 
weer besmet kan raken. Bij jongere mensen is die kans kleiner: ongeveer een op vijf. De 
onderzoekers, verbonden aan het Deense Statens Serum Institut, stellen dat ook ouderen die 
al zijn getroffen door corona voorzichtig moeten zijn.  
 
De onderzoekers kunnen niet zeggen wat een tweede besmetting voor invloed heeft op 
het ziektebeeld. Deskundigen denken dat covidpatiënten bij een tweede besmetting minder 
ernstig ziek worden, omdat het lichaam het virus herkent. Bron: AD, 18 maart 2021.  
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EMA geeft vandaag oordeel over bijwerkingen vaccin AstraZeneca 
 
Het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) velt vandaag een 
oordeel over mogelijke zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin van AstraZeneca. De 
deskundigen onderzoeken meldingen over stolselvorming in het bloed (trombose) in de dagen 
na de prik. Enkele Denen en Noren kregen naast trombose ook last van een tekort aan 
bloedplaatjes. In een versnelde procedure wordt alle beschikbare informatie beoordeelt en zal 
de EMA 'alle aanbevelingen doen die nodig zijn om risico's te minimaliseren en de gezondheid 
van patiënten te beschermen'. 
 
De belangrijkste vraag voor de experts is of het vaccin de klachten heeft veroorzaakt - en wat 
dat dan betekent voor de verdere vaccinaties. Het kan ook toeval zijn. Trombose komt vaak 
voor en EMA zei dinsdag dat er niet meer gevallen lijken te zijn onder mensen die met 
AstraZeneca zijn gevaccineerd. Nederland en veel andere EU-landen namen echter het zekere 
voor het onzekere en legden de vaccinaties uit voorzorg stil. In het Verenigd Koninkrijk en 
België benadrukten politici en deskundigen op hun beurt hoe veilig het vaccin is. 
 
EMA-directeur Emer Cooke liet dinsdag al weten dat ook haar organisatie nog steeds op het 
standpunt staat dat de voordelen van het vaccin van AstraZeneca 'zwaarder wegen dan het 
risico op bijwerkingen'.  Bron: AD, 18 maart 2021.   
 
 

Oorzaak bijwerkingen ontdekt : overlijden na vaccinatie heeft verband 
met vaccin 

Enkele mensen die zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin kregen last van ernstige 
bloedstollingsstoornissen. Die werden veroorzaakt doordat het immuunsysteem na vaccinatie 
antistoffen begon aan te maken tegen de eigen bloedplaatjes, stellen experts nu. 
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Volgens het EMA zijn er in totaal vijfentwintig mensen die last kregen van de combinatie van 
trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Negen van hen zijn overleden. Het gaat om 
een zeer klein aantal gevaccineerden: een op de miljoen. 

Eerder werd nog gesteld dat er geen verband was met de vaccinaties. Maar Italiaanse, Duitse 
en Britse artsen hebben dezelfde antistoffen bij hun patiënten aangetroffen. ‘Het lijkt me nu 
wel duidelijk dat er een verband is met het vaccin’, zegt hoogleraar Hugo ten Cate, trombose-
expert aan het Maastricht UMC in de Volkskrant. 

Gelukkig is het probleem goed te verhelpen. Deskundigen adviseren om patiënten een infuus 
te geven met immunoglobulinen en dus niet bloedverdunner heparine toe te dienen, normaal 
gesproken eerste keus bij stollingsstoornissen. Het zou in dit geval de klachten alleen maar 
verergeren. Bron: De Volkskrant, 21 maart 2021. 

Europese Commissie voert druk op AstraZeneca op 
 
De Europese Commissie voert de druk op AstraZeneca op om de vaccins te leveren die 
contractueel zijn vastgelegd. Het dagelijks EU-bestuur begint een formele procedure om tot 
een oplossing te komen in het conflict met de Zweeds-Britse farmaceut over de achterblijvende 
leveringen van hun Covid-19-vaccins aan de Europese Unie, aldus een woordvoerder. 
 
In het contract dat de commissie in naam van de zevenentwintig lidstaten met AstraZeneca 
heeft gesloten is een geschillenregeling opgenomen waar Brussel nu gebruik van gaat maken. 
In overleg met de lidstaten zal er 'snel' een brief de deur uit gaan waarin het bedrijf wordt 
'uitgenodigd' binnen twintig dagen rond de tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen. 
De woordvoerder wilde niet ingaan op de mogelijkheid tot juridische stappen als dit niets 
oplevert. ‘We zullen zien waar deze eerste stap toe leidt.’ 
 
Na geruzie over het achterblijven van de leveringen aan de EU in het eerste kwartaal, is 
Brussel nu boos over de aankondiging vorige week van het bedrijf dat ook het tweede 
kwartaal niet kan worden geleverd waar de EU op rekende. Bron: AD, 18 maart 2021.   
 
 

Niet veel afzeggingen vaccinaties in Polen 
 
Het aantal inwoners van Polen dat geen AstraZeneca-vaccin komt halen loopt uiteen van tien 
tot tientallen procenten per dag bij sommige prikcentra. Dat melden de Poolse 
gezondheidsautoriteiten. 
 
Michal Dworczyk, verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma, gaf geen precieze cijfers 
maar zegt dat minder mensen komen opdagen voor de AstraZeneca-prik. Vooral 
sinds berichtgeving in de media over mogelijke zeldzame bijwerkingen van dat vaccin. 
 
Dworczyk zegt dat het afzeggen van vaccinaties hiervoor niet in groten getale voorkwam. Polen 
dient naast AstraZeneca ook het vaccin van Pfizer en Moderna toe. Dworczyk benadrukt dat 
de prik van AstraZeneca veilig is en beschermt tegen ernstige ziekte door corona.  
 
Polen hoeft geen doses van AstraZeneca weg te gooien, niet gebruikte flesjes kunnen zes 
maanden bewaard worden. Bron: AD, 18 maart 2021.   
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Lareb ontvangt twee meldingen waarbij trombose wordt genoemd na 
vaccinatie met AstraZeneca 
 
Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland tot nu toe twee meldingen ontvangen waarbij 
zowel trombose als een verlaagd aantal bloedplaatjes genoemd werd na vaccinatie met 
AstraZeneca. ‘Deze zijn qua beeld niet vergelijkbaar met de meldingen in andere landen. In 
deze meldingen is de aard van de trombose anders en de verlaging van de bloedplaatjes minder 
sterk’, aldus het centrum. Het ging om patiënten boven de vijftig jaar. 
 
Lareb ontving ook één melding van een sterke verlaging van het aantal bloedplaatjes na 
vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, dat is geduid als ITP (immuun trombocytopenie). 
‘Hierbij was echter geen sprake van trombose. ITP is een zeldzame bekende bijwerking van 
vaccins in het algemeen, maar kan ook diverse andere oorzaken hebben’, aldus het 
bijwerkingencentrum. 

Lareb gaf eerder deze week al aan geen aanwijzingen voor een verband te zien tussen 
stollingsproblemen en vaccins tegen corona. Volgens het centrum zijn er tot nu toe enkele 
tientallen meldingen van stollingsproblemen zoals trombose en longembolie bij alle 
coronavaccins binnengekomen. ‘De meldingen geven tot nu toe geen aanleiding om te denken 
dat trombose een bijwerking is. Er wordt uiteraard ook goed gekeken of de combinatie van 
trombose en een sterk verlaagd aantal bloedplaatjes optreedt’, aldus Lareb.  Bron: AD, 18 
maart 2021.   

Trombose wellicht gevolg van immuunreactie 

De bloedproppen na inenting met het vaccin van AstraZeneca zijn wellicht te verklaren 
doordat het middel een krachtige immuunreactie kan veroorzaken, die vervolgens leidt tot 
de bloedstolsels. Wetenschappers van het universitair ziekenhuis van Oslo zeggen dat dat de 
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oorzaak is van de meldingen waardoor meerdere landen het gebruik van het vaccin uit 
voorzorg hebben opgeschort. 

De immuunreactie zorgt voor de aanmaak van antilichamen die bloedplaatjes activeren en 
bloedproppen veroorzaken, verklaarde onderzoeker Pål Andre Holme. Omdat deze 
antilichamen zich aan de oppervlakte bevinden, worden ze uit de bloedsomloop verwijderd en 
krijgen de patiënten te maken met een tekort aan bloedplaatjes. ‘Dit is een reactie die we 
kennen, maar dan met andere medicijnen als uitlokkende oorzaak’, aldus Holme. 

In Noorwegen werden afgelopen week drie verpleegkundigen in een ziekenhuis opgenomen 
nadat ze een combinatie van bloedklonters en een tekort aan bloedplaatjes vertoonden. Een 
van hen overleed later. Bron: AD, 18 maart 2021.   

EMA: AstraZeneca-vaccin is veilig, mogelijk piepkleine kans op ernstige 
bijwerking 
 
Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA houdt vol dat het vaccin van AstraZeneca 
veilig is en moet blijven worden gebruikt om een uitweg te vinden uit de coronacrisis. Wel is 
er sprake van een piepkleine kans op een complicatie waarvan niet uit te sluiten is dat deze 
door het vaccin veroorzaakt worden, stelt het agentschap. 
Het EMA adviseert daarom om ‘bewustzijn te creëren’ over die zeldzame mogelijke bijwerking 
en ze op te nemen in de bijsluiter. ‘Dat helpt om de bijwerkingen eventueel op tijd op te merken 
en de gevolgen ervan te beperken.’ 
 
Het EMA gaat door met het onderzoek naar de complicatie, een combinatie van bloedstolsels 
en een verlaagd aantal bloedplaatjes. EMA-directeur Emer Cooke benadrukte vanmiddag 
tijdens een persconferentie in Amsterdam dat er relatief heel weinig meldingen zijn gedaan 
van dat ziektebeeld. ‘Het is echt een klein aantal gevallen, terwijl er al zeven miljoen mensen 
in de EU en elf miljoen mensen in Groot-Brittannië het vaccin hebben gekregen.’ 
 
Later vandaag geeft het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een 
persconferentie over AstraZeneca. Mogelijk komt er daarna ook nog een reactie van het 
ministerie van Volksgezondheid. 
 
Steeds meer Europese landen, waaronder ook Nederland, hebben het vaccineren met 
AstraZeneca sinds vorige week donderdag tijdelijk stilgelegd. Aanleiding waren signalen van 
een mogelijk ernstige bijwerking, trombose in combinatie met een verlaagd aantal 
bloedplaatjes. Die meldingen kwamen uit onder meer Denemarken, Noorwegen en Duitsland. 
De landen die stopten met het prikken met AstraZeneca wilden eerst goed onderzocht hebben 
of de complicatie geen gevolg is van het vaccineren.  
 
Eerder vandaag stelde een team Noorse onderzoekers de oorzaak van de opgetreden 
complicaties met het AstraZeneca-vaccin te hebben achterhaald. Volgens Pål Andre Holme en 
zijn team van het universitair ziekenhuis van Oslo lokt het vaccin in sommige gevallen een 
onverwachtse immuunrespons uit, en zou dat de complicatie veroorzaken. Volgens Holme is 
dat een reactie die bekend is van andere medicijnen, maar is in het geval van drie Noorse 
zorgmedewerkers geen andere verklaring aan te wijzen dan het vaccin. 
 
De drie zorgmedewerkers kwamen volgens de Noorse krant VG het ziekenhuis binnen met 
acute pijn, bloedstolsels op ongewone plaatsen zoals de maag en de hersenen, en bloedingen 
en een ongewoon laag aantal bloedplaatjes. Één van hen overleed. 
 
De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA benadrukte sinds vorige week juist een aantal 
keer dat er geen aanwijzingen lijken te zijn voor een verband met het vaccin. Het EMA stelde 
dat doorgaan met het vaccineren met AstraZeneca belangrijk is om een einde te maken aan 
de coronacrisis. 
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EMA-directeur Emer Cooke tijdens een online persconferentie afgelopen dinsdag. © Reuters 

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland tot nu toe twee meldingen ontvangen waarbij 
zowel trombose als een verlaagd aantal bloedplaatjes genoemd werd na vaccinatie met 
AstraZeneca. ‘Deze zijn qua beeld niet vergelijkbaar met de meldingen in andere landen. In 
deze meldingen is de aard van de trombose anders en de verlaging van de bloedplaatjes minder 
sterk’, aldus het centrum. Het ging om patiënten boven de vijftig jaar. 

Lareb ontving ook één melding van een sterke verlaging van het aantal bloedplaatjes na 
vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, dat is geduid als ITP (immuun trombocytopenie). 
‘Hierbij was echter geen sprake van trombose. ITP is een zeldzame bekende bijwerking van 
vaccins in het algemeen, maar kan ook diverse andere oorzaken hebben’, aldus het 
bijwerkingencentrum. 

Lareb gaf eerder deze week al aan geen aanwijzingen voor een verband te zien tussen 
stollingsproblemen en vaccins tegen corona. Volgens het centrum zijn er tot nu toe enkele 
tientallen meldingen van stollingsproblemen zoals trombose en longembolie bij alle 
coronavaccins binnengekomen. ‘De meldingen geven tot nu toe geen aanleiding om te denken 
dat trombose een bijwerking is. Er wordt uiteraard ook goed gekeken of de combinatie van 
trombose en een sterk verlaagd aantal bloedplaatjes optreedt’, aldus de organisatie. Bron: De 
Stentor, 18 maart 2021.  

Voordelen vaccin AstraZeneca groter dan de risico’s volgens CBG 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) sluit zich aan bij het oordeel van het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin groter 
zijn dan de mogelijke risico's. Maar of het middel nu weer gebruikt moet worden, daar laat de 
Nederlandse medicijnautoriteit zich niet over uit. 

CBG-voorzitter Ton de Boer gaf donderdag een persconferentie, nadat het EMA de resultaten 
bekend had gemaakt van zijn onderzoek naar mogelijke zeldzame bijwerkingen van het 
middel. Volgens De Boer zal minister Hugo de Jonge moeten overleggen over het hervatten 
van het inenten met het AstraZeneca-vaccin met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). Hij zei dat de minister donderdagavond om 20.00 uur nog van zich zal laten 
horen over de kwestie. Bron: AD, 18 maart 2021. 
 

Meerdere Europese landen gaan weer vaccineren met AstraZeneca vaccin  
 
Meerdere Europese landen gaan het coronavaccin van AstraZeneca weer gebruiken nu de 
Europese medicijnwaakhond EMA opnieuw heeft geoordeeld dat het veilig is. Het gaat onder 
meer om Italië en Frankrijk. 
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Ook Ierland, Cyprus, Letland en Litouwen gaan mensen weer inenten met het vaccin van de 
Brits-Zweedse farmaceut. De eerste prikken worden vrijdag gezet. Volgens Spaanse media 
gaat ook Spanje de vaccinaties hervatten. 

Een hele rij Europese landen, waaronder Nederland, is uit voorzorg tijdelijk gestopt met het 
toedienen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut. 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. 

De prioriteit is zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te vaccineren, meldde het kantoor van 
de Italiaanse premier Mario Draghi. Bron: AD, 18 maart 2021.   

Nederland gaat weer vaccineren met AstraZeneca vaccin 

Nederland gaat in de loop van volgende week weer mensen inenten met het vaccin 
van AstraZeneca. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge donderdag tijdens een digitale 
persconferentie. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde eerder donderdag dat het vaccin veilig 
is voor gebruik. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) sloot zich hierbij aan. 
De Nederlandse medicijnautoriteit liet zich er niet over uit of het middel weer gebruikt kon 
worden. Bron: AD,18 maart 2021.  
 
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geeft opnieuw groen licht voor het AstraZeneca-
vaccin. Hij acht het vaccin veilig, de vaccinatiecampagne wordt daarom volgende week hervat. 
Dat zegt hij vanavond op een persconferentie.  
 
‘Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft haar werk heel voortvarend gedaan, het is 
hartstikke helder welke conclusie daaraan mag worden verbonden', aldus De Jonge. 
‘AstraZeneca is een werkzaam vaccin, een veilig vaccin. Er is geen oorzakelijk verband 
aangetoond met de onderzochte complicaties. En zelfs al zou dat er zijn, dan is de kans daarop 
heel klein.’ 
 
De Jonge verwacht dat het vertrouwen in AstraZeneca, dat afgelopen weken een flinke deuk 
opliep, zal herstellen doordat het vaccineren tijdelijk is stilgelegd. ‘Juist vanwege de berichten 
uit Denemarken en Noorwegen, die aanleiding gaven tot zorgen, heb ik zondag op de 
pauzeknop gedrukt. Als we toen door waren gegaan met vaccineren, had dat het vertrouwen 
flink kunnen ondermijnen. En daarmee de vaccinatiebereidheid. Dit onderzoek heeft 
aangetoond dat de veiligheid van dit vaccin boven iedere twijfel verheven is. We zijn 
ongelooflijk afhankelijk van de vaccinatiebereidheid van mensen om uit deze crisis te komen.’ 
 
Mensen die deze week aan de beurt zouden zijn voor een inenting met AstraZeneca, kunnen 
komende dagen een nieuwe uitnodiging verwachten. De Jonge doet een dringend beroep op 
iedereen die aan de beurt is om van die uitnodiging gebruik te maken. ‘Als je nu bedankt voor 
AstraZeneca, sta je achteraan in de rij. Dan kan het maanden duren voor je aan de beurt bent 
voor een ander vaccin.’  
 
Hij benadrukt dat het de risicogroepen zijn die nu aan de beurt komen. ‘De kans om corona 
te krijgen, is echt aanzienlijk. De kans dat je het doorgeeft aan anderen ook. De kans om deze 
mogelijke bijwerkingen te krijgen is extreem klein. De voordelen van dit vaccin wegen echt op 
tegen de mogelijke nadelen.’ 
 
Eerder vanavond sloot het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zich aan bij het 
oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de voordelen van het 
AstraZeneca-vaccin groter zijn dan de mogelijke risico’s.  CBG-voorzitter Ton de Boer noemde 
het aantal meldingen van ernstige complicaties door het AstraZeneca-vaccin ‘enorm klein’. Hij 
wilde niet zeggen of Nederland de vaccinatiecampagne met de prik weer moet hervatten. ‘Dat 
is niet onze rol.’ 
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Volgens De Boer zijn er in de Europese Unie en Groot-Brittannië tot nu toe vijfentwintig 
meldingen binnengekomen van ernstige complicaties die met trombose te maken hebben. ‘En 
dat op bijna twintig miljoen prikken.’ Volgens De Boer is de balans van het AstraZeneca-
vaccin daarmee nog altijd positief.  ‘De voordelen zijn duidelijk, de risico's blijven klein.’  
 
Wel krijgen alle mensen die het vaccin toegediend krijgen straks een brief waarin actief wordt 
gewezen op de zeldzame complicaties. De Boer: ‘Het gaat om ernstige gevallen, er zijn mensen 
overleden.’  
 
De complicaties traden tot dusver met name op bij vrouwen onder de 55 jaar. In zeven gevallen 
ging het om meldingen van bloedstolsels en een verlaagd aantal bloedplaatjes en in achttien 
gevallen om trombose in de vaten die het bloed uit de hersenen afvoeren. Volgens De Boer is 
niet aangetoond dat er een relatie is tussen het vaccin en de complicatie. Ook een relatie met 
het slikken van de anticonceptiepil noemt hij onwaarschijnlijk. ‘Het zou in theorie nog wel een 
gevolg kunnen zijn van een coronabesmetting. Want ook Covid-19 kan dit ziektebeeld geven. 
Maar dat moet allemaal verder worden onderzocht.’ 

De Boer deed zijn uitspraken op een persconferentie die het CBG vanavond hield over de 
impasse die afgelopen week is ontstaan rond het AstraZeneca-vaccin. Uit verschillende landen 
kwamen signalen over een ernstige complicatie die mogelijk met het vaccin te maken had. 
Diverse Europese landen legden hun vaccinatiecampagne daarop tijdelijk stil.  

 

 
 

CBG-voorzitter Ton de Boer © ANP 

Vanmiddag stelde het Europees geneesmiddelenagentschap EMA al dat het vaccin van 
AstraZeneca veilig is en moet blijven worden gebruikt om een uitweg te vinden uit de 
coronacrisis. Wel is er sprake van een piepkleine kans op de complicatie, stelde ook het EMA. 
Het is nog niet uit te sluiten dat die complicatie met het vaccin te maken heeft, zei directeur 
Emer Cooke. 

Het EMA adviseert daarom om ‘bewustzijn te creëren’ over de zeldzame complicatie en die op 
te nemen in de bijsluiter. ‘Dat helpt om de bijwerkingen eventueel op tijd op te merken en de 
gevolgen ervan te beperken.’ 

Het EMA gaat ondertussen door met onderzoek naar de complicatie. EMA-directeur Emer 
Cooke benadrukte vanmiddag tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor in Amsterdam 
dat er heel weinig meldingen zijn gedaan van dat ziektebeeld. ‘Het is echt een klein aantal 
gevallen, terwijl er al 7 miljoen mensen in de EU en 11 miljoen mensen in Groot-Brittannië 
het vaccin hebben gekregen.’ 

De voordelen van vaccineren wegen daarom duidelijk op tegen het mogelijke kleine risico, stelt 
Cooke. Het vaccin voorkomt immers in de meeste gevallen dat mensen ernstig ziek worden 
van het coronavirus of eraan sterven. Volgens de EMA-directeur is er statistisch gezien 
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sowieso geen aanwijzing dat de AstraZeneca-prik leidt tot meer trombosegevallen in het 
algemeen. 

De meldingen kwamen uit onder meer Denemarken, Noorwegen en Duitsland. Eerder vandaag 
stelde een team Noorse onderzoekers de oorzaak van de opgetreden complicaties met het 
AstraZeneca-vaccin te hebben achterhaald. Volgens Pål Andre Holme en zijn team van het 
universitair ziekenhuis van Oslo lokt het vaccin in sommige gevallen een onverwachte 
immuunrespons uit, en zou dat de complicatie veroorzaken. Volgens Holme is dat een reactie 
die bekend is van andere medicijnen, maar is in het geval van drie Noorse zorgmedewerkers 
geen andere verklaring aan te wijzen dan het vaccin. 

De drie zorgmedewerkers kwamen volgens de Noorse krant VG het ziekenhuis binnen met 
acute pijn, bloedstolsels op ongewone plaatsen zoals de maag en de hersenen, en bloedingen 
en een ongewoon laag aantal bloedplaatjes. Eén van hen overleed. Bron: AD, 18 maart 2021.  

Ziekenhuizen vrezen weer nieuwe piek en roepen op tot sneller 
vaccineren 

De Nederlandse ziekenhuizen vrezen opnieuw een piek van coronapatiënten nu het aantal 
besmettingen is opgelopen. Maar er is een uitweg: sneller vaccineren dan nu het geval is, stelt 
zorgbaas Ernst Kuipers. 

Voor de derde week op rij stijgt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. De teller staat 
nu op 2193, het hoogste aantal sinds 3 februari, blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Afgelopen 24 uur kwamen er 120 mensen 
bij; zoveel mensen op één dag is sinds 4 januari niet meer voorgekomen. 

Nu het aantal besmettingen fors is opgelopen, verwacht voorzitter Kuipers van het Landelijk 
Netwerk Acute Zorg dat ook de ziekenhuizen nog veel meer coronapatiënten moeten opvangen. 
Zijn grafieken voorspellen eenzelfde piek als eind vorig jaar of net daar overheen. Toen lagen 
er 2900 mensen in het ziekenhuis. 

Maatregelen versoepelen vindt Kuipers dan ook nog niet verstandig. ‘Als dat betekent dat de 
besmettingen verder stijgen, heb je heel weinig speelruimte.’ 

Kuipers verwacht dat de situatie er begin mei heel anders uitziet. Vorig jaar bleek dat de 
besmettingen toen ook in rap tempo naar beneden gingen, mede geholpen door het warmere 
weer. Tegen die tijd zouden ook zo’n vijf miljoen Nederlanders moeten zijn gevaccineerd. En 
dat laatste gaat pas echt helpen, vindt Kuipers.  

 

 
 

Ic-verpleegkundigen bezig met de verzorging van een coronapatiënt. © ETZ/Ellen den Ouden 

De beddenplanner zou dan ook graag zien dat er bij het vaccineren nog een tandje wordt 
bijgeschakeld en verwijst naar de Britse situatie. Daar zetten ze alles op alles om iedereen zo 
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snel mogelijk één prik te geven. ‘Uiteindelijk moet iedereen twee prikken krijgen bij de meeste 
vaccins, maar die ene heeft ook al een enorm effect.’ 

In Nederland zijn er tot nu toe weliswaar 1,9 miljoen vaccins uitgedeeld, maar die zijn gezet 
in de armen van 1,4 miljoen mensen. Bij de overige half miljoen prikken ging het om een 
tweede dosis. ‘Dat moet echt anders’, zegt Kuipers. ‘In Engeland loopt het aantal mensen met 
een eerste prik vrijwel gelijk op met mensen die een tweede hebben gehad.’ 

Als dertig procent van de populatie is gevaccineerd heeft dat hele grote impact op het aantal 
ziekenhuisopnames. Dat is de weg om hier uit te komen, aldus Ernst Kuipers, voorzitter LCPS. 

Ook zou hij graag zien dat er nog minder voorraad wordt aangehouden. Nu ligt er voor twee 
weken opgeslagen. ‘Verklein dat aantal, want dat gaat ons echt helpen. In Engeland zie je nu 
dat wanneer dertig procent van de populatie is gevaccineerd dat hele grote impact heeft op 
het aantal ziekenhuisopnames. Dat is de weg om hier uit te komen.’ Bron: AD, 22 maart 2021.  

Touwtrekken om vaccin AstraZeneca uit Leidse fabriek 

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk touwtrekken om de coronavaccins van 
AstraZeneca uit een Leidse fabriek. Het leeuwendeel daarvan moet naar de EU gaan, houdt 
Brussel volgens ingewijden vol. 

De Europese Commissie wil haar greep op de export van vaccins versterken omdat de 
haperende aanvoer het inenten ophoudt. Uitvoer kan nu al worden tegengehouden als de 
fabrikant de EU nog vaccins schuldig is. Maar de commissie wil vaccins bijvoorbeeld ook 
kunnen vasthouden als het ontvangende land al veel verder op streek is met zijn 
vaccinatiecampagne, kondigde zij vorige week aan. Daarbij noemde zij uitdrukkelijk het 
Verenigd Koninkrijk, dat een flinke voorsprong heeft op de EU en miljoenen vaccins uit de EU 
heeft geïmporteerd. 

De wedijver tussen Londen en Brussel draait nu om Leiden, waar een fabriek staat die vaccins 
maakt voor AstraZeneca. De farmaceut beloofde zowel de Britten als de EU dat Halix voor hen 
aan de slag zou gaan. Maar nu de EU nog tientallen miljoenen vaccins tegoed heeft, dreigt zij 
te beletten dat vaccins naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 

Boris Johnson en Jean Castex worden gevaccineerd met vaccin van 
AstraZeneca 

Zowel de Britse premier Boris Johnson als de Franse regeringsleider Jean Castex krijgt 
vrijdag het coronavaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford toegediend. Meerdere 
EU-landen hebben gebruik van het middel van de Brits-Zweedse farmaceut uit voorzorg 
opgeschort, maar donderdag bevestigde het Europees Geneesmiddelenbureau EMA dat het 
veilig is. 

Het Verenigd Koninkrijk bleef het AstraZeneca gewoon gebruiken. ‘De prik van Oxford is veilig 
en de prik van Pfizer is veilig’, zei Johnson op een persconferentie. ‘Wat niet veilig is, is Covid 
krijgen, en dat is waarom het zo belangrijk is dat we onze prikken allemaal halen zodra we 
aan de beurt zijn.’ 

De 56-jarige Johnson zei eerder deze week al dat hij binnenkort aan de beurt is. De premier, 
die zelf bijna een jaar geleden besmet raakte met het coronavirus en daarvoor op de intensive 
care behandeld moest worden, noemde het AstraZeneca-vaccin al herhaaldelijk veilig en zeer 
effectief. Bron: AD, 18 maart 2021. 
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© AFP  Jean Castex, 55 jaar. Hij is gevaccineerd op  19 maart 2021met het AstraZeneca Covid-
19 vaccin in het Hopital d’Instruction des Armees Begin, in Saint-Mande, een buitenwijk van 
Parijs.   

Franse premier wordt ingeënt met vaccin AstraZeneca 
 
De Franse premier Jean Castex heeft vandaag het coronavaccin van AstraZeneca gekregen. 
Hij kreeg zijn vaccinatie in een militair ziekenhuis in de buurt van Parijs. Vandaag werd 
bekend dat de Franse gezondheidsautoriteiten adviseren het AstraZeneca-vaccin alleen te 
geven aan ouderen vanaf 55 jaar. Premier Castex is 55. 

Binnen Europa zijn enkele tientallen gevallen bekend van gevaccineerden met deze zeldzame 
aandoeningen. Het merendeel van deze mensen is jonger dan 55 jaar. Hoewel niet is bewezen 
dat het om bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin gaat, zal Frankrijk het middel uit 
voorzorg alleen toedienen aan mensen die ouder zijn. 

De inentingen met AstraZeneca werden in Frankrijk vrijdag na enkele dagen hervat na een 
positief advies van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA), dat donderdag sprak van 
een veilig en effectief vaccin. Bron: AD, 19 maart 2021. 

Britse premier Boris Johnson wordt ingeënt met vaccin AstraZeneca 

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn eerste vaccin van AstraZeneca ingespoten 
gekregen. Hij riep de Britse bevolking op hetzelfde te doen: ‘Ik voelde er niks van.' 

De 56-jarige Johnson liep vorig jaar nog het coronavirus op en belandde in het ziekenhuis. 
Daar werd even voor zijn leven gevreesd. Volgens de Brit werden er al plannen gemaakt om 
zijn dood te melden.  

‘Ga alsjeblieft die prik halen', zegt hij nu. ‘Het is het beste om te doen voor jezelf en voor je 
familie en alle anderen.' 

Voor zijn besmetting ontving Johson kritiek op de manier waarop hij omging met de 
coronacrisis. Zo vertelde hij enkele weken voor zijn besmetting handen te hebben geschud 
tijdens een werkbezoek aan een ziekenhuis, ook met coronapatiënten. Na zijn 
ziekenhuisopname veranderde zijn houding. 

Het Verenigd Koninkrijk begon in december vorig jaar als eerste Europese land met het 
vaccineren van mensen. Inmiddels hebben 26,3 miljoen mensen hun eerste prik gehad. Ruim 
2 miljoen mensen hebben ook hun tweede doses gehad en zijn dus optimaal beschermd. 
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In tegenstelling tot een aantal andere Europese landen, ging het Verenigd Koninkrijk door met 
de vaccinaties met AstraZeneca. Uit zorgen over mogelijk bijwerkingen door het product van 
AstraZeneca schortten onder meer Duitsland, Frankrijk en Nederland het gebruik ervan op. 
Bron: AD, 19 maart 2021.   

Italiaanse premier Mario Draghi wordt ingeënt met vaccin AstraZeneca 

De Italiaanse premier Mario Draghi zegt dat hij een prik krijgt met het coronavaccin van 
farmaceut AstraZeneca, zodra hij een afspraak daarvoor heeft gemaakt. Volgens de 73-jarige 
premier is het middel veilig. 

‘Mijn leeftijdsgroep mag zich aanmelden voor een coronavaccinatie en dat ga ik binnenkort 
doen. Als ik aan de beurt ben, krijg ik een prik met het middel van AstraZeneca,‘ aldus Draghi. 
‘Mijn zoon heeft er deze week al een gekregen in het Verenigd Koninkrijk.’ 

De afgelopen tijd was er onrust over het middel. Het zou trombose veroorzaken, daardoor 
stopten meerdere landen, waaronder Nederland en Italië, met het gebruik van het vaccin. Het 
Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) zei echter dat het vaccin veilig is om te gebruiken en 
daarop gaven bijna alle landen die tijdelijk waren gestopt aan het vaccin weer te gaan 
gebruiken. Bron: AD, 19 maart 2021.   

Brussel woedend over opslag AstraZeneca-vaccins in Italië: 
‘onaanvaardbaar’ 

In Brussel is grote woede ontstaan na de ontdekking van een opslag van vaccinproducent 
AstraZeneca in Italië. Het Zweeds/Britse bedrijf blijkt daar negenentwintig miljoen doses van 
zijn anti-corona-vaccin achter de hand te houden. De Europese Commissie eist opheldering. 

‘Onaanvaardbaar’ en ‘snelle uitleg nodig’. ‘De urgentie is te groot. We zouden categorisch elke 
export van in Europa gemaakt AstraZeneca moeten weigeren’, aldus Manfred Weber, 
christendemocratische fractieleider in het Europese Parlement, in een tweet. De vondst van 
het depot werd vanmorgen bekendgemaakt door de Franse zender Europe1. Italiaanse 
inspecteurs vielen binnen in een fabriek van Anagni even ten zuidoosten van Rome, waar het 
vaccin in ampullen wordt gestopt. De inspectie had plaats op verzoek van de Franse EU-
Commissaris voor de interne markt Thierry Breton. 

De vondst versterkt de vermoedens van Brussel dat AstraZeneca onderhands aan de Britten 
levert en daarmee de EU benadeelt. De Commissie wil daarom snel opheldering. Op dezelfde 
plek werden eerder al 250.000 doses geblokkeerd die voor Australië waren bestemd. 
Sindsdien, aldus Europe1, vroeg AstraZeneca geen nieuwe exportvergunningen aan. De 27 
lidstaten bekijken de komende dagen hoe ze de vaccinexport van in Europa geproduceerd 
vaccin verder aan banden kunnen leggen. 

Toeval of niet, maar het aantal nu in Italië gevonden vaccindoses komt bijna overeen met de 
totale AstraZeneca-productie, dit eerste kwartaal, voor de Europese markt. Volgens het 
contract met Brussel had AstraZeneca driemaal zoveel moeten leveren. Bron: De Stentor, 24 
maart 2021.  

Een voorraad van negenentwintig miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin ligt in Italië klaar 
om geëxporteerd te worden naar het Verenigd Koninkrijk. Het zou onder meer gaan om doses 
die zijn geproduceerd in Leiden, bericht de Italiaanse krant La Stampa. 

De Italiaanse autoriteiten zijn volgens de krant gestuit op de voorraad in de fabriek in Anagni 
na een melding van de Europese Commissie. Die presenteert woensdag plannen om 
de export van coronavaccins aan banden te kunnen leggen als farmaceuten niet op tijd 
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leveren. Het bestaan van een megavoorraad in een Italiaanse fabriek ligt in dat licht extra 
gevoelig, omdat AstraZeneca in de EU minder levert dan was afgesproken. 

In de fabriek van Catalent Inc. worden vaccins in flesjes gedaan. De commissie, de eigenaar 
van de fabriek en de Italiaanse autoriteiten hebben het bericht in La Stampa nog niet 
bevestigd. Als het inderdaad blijkt te gaan om bijna dertig miljoen vaccins, is dat een groter 
aantal dan AstraZeneca tot dusver heeft geleverd aan de EU. Bron: De Stentor, 24 maart 
2021.  

Hebzucht grote farmaceutische bedrijven maakt dat VK ver voor ligt met 
vaccineren 

De Britse premier Boris Johnson heeft zich laten ontvallen dat het succes van de 
vaccinatiecampagne in zijn land vooral te danken is aan kapitalisme en hebzucht van grote 
farmaceutische bedrijven. Engeland loopt volgens hem ver voor met de inentingen door het 
eigen belang na te streven en door de hebzucht van 'big pharma', de grote farmaceutische 
ondernemingen. Johnson zei dit schertsend in een gesprek met een comité van prominente 
Conservatieve partijgenoten, maar realiseerde zich volgens Britse media snel dat zijn analyse 
niet overal goed zou vallen. 

‘Ik heb eigenlijk spijt van de opmerking, vergeet dat ik dit zei’, voegde hij er snel aan toe. 
Volgens bronnen in de Conservatieve partij maakte de premier een grapje. Het is niet de visie 
van Johnson en de onderneming AstraZeneca maakt bijvoorbeeld de vaccins zonder 
winstoogmerk, aldus de bron. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  

Europese Unie wil niet export coronavaccins blokkeren, alleen zorgen dat 
EU eerlijk deel krijgt 

De Europese Unie is er niet op uit om de export van coronavaccins te blokkeren. De strengere 
regels die de Europese Commissie wil invoeren zijn enkel bedoeld om ervoor te zorgen dat ook 
de EU zijn eerlijke deel krijgt, bezweert de commissie. 

Het dagelijks EU-bestuur wil ook vaccins kunnen tegenhouden die op weg zijn naar landen 
waar het coronavirus minder huishoudt, die al een stuk verder zijn met inenten of die op hun 
beurt niets exporteren. Tot dusver kon de uitvoer van vaccins uit de EU alleen geweigerd 
worden als de fabrikant niet aan de unie levert wat zij heeft beloofd. 

Maar de nieuwe regels mogen absoluut geen exportverbod heten. De commissie wil dan ook 
niet zeggen of zij bijvoorbeeld voortaan belet dat Pfizer-vaccins uit de EU naar het Verenigd 
Koninkrijk gaan. Pfizer komt zijn afspraken met Brussel weliswaar voorbeeldig na, maar het 
VK is al een stuk verder met zijn inentingscampagne. En er gaat geen vaccin van Britse bodem 
naar de EU, klaagde Brussel al langer. 

Op zo'n actie tegen het VK wil de commissie echter niet vooruitlopen. Zij kijkt van geval tot 
geval en weegt alle relevante factoren mee, stelt Eurocommissaris Valdis Dombrovskis 
(Handel). Hij wees er ook nog eens op dat de EU slechts eenmaal een stokje heeft gestoken 
voor de uitvoer van een partij coronavaccins. Tegelijkertijd kregen 380 exportverzoeken groen 
licht. Bron: AD, 24 maart 2021. 

Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in wordt ingeënt met vaccin 
AstraZeneca  
 
De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is dinsdag ingeënt met het coronavaccin 
van AstraZeneca. Moon liet zich onder meer vaccineren ter voorbereiding van de G7-top, die 
in juni plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk. 
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De 68-jarige Moon werd samen met zijn vrouw en negen hoge ambtenaren ingeënt in een 
kliniek in het centrum van de hoofdstad Seoul. De ambtenaren zullen de 
president vergezellen tijdens zijn reis in juni. De Britse premier Boris Johnson heeft Zuid-
Korea, India en Australië uitgenodigd om de top bij te wonen. 

Zuid-Korea is eind februari begonnen met vaccineren tegen het coronavirus, waarbij 
zorgmedewerkers en ernstig zieke mensen als eerste aan de beurt zijn. Deze maand kondigde 
de regering aan dat mensen met een belangrijke openbare taak, zoals diplomaten of militairen, 
ook zo snel mogelijk gevaccineerd zullen worden. Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 

 

@ Reuters  

 

De Russische president Vladimir Poetin poseert voor een foto tijdens een weekend in Siberië. © 
AP 
 

Russische president Poetin wordt ingeënt tegen coronavirus 
 
De Russische president Poetin wordt vanavond ingeënt tegen het coronavirus, maar vaccin 
hij krijgt ingespoten blijft geheim. Het Kremlin wil alleen kwijt dat het gaat om een middel dat 
in Rusland is ontwikkeld. Bij het prikmoment zijn geen camera's. 

Naast het inmiddels bekende Spoetnik V heeft Rusland nog twee vaccins van eigen bodem 
goedgekeurd. ‘We zeggen bewust niet welk vaccin de president krijgt’, zei een 
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Kremlinwoordvoerder. ‘Alle Russische vaccins zijn betrouwbaar en effectief.' Bron: De Stentor, 
23 maart 2021.   

India laat spierballen én goede wil zien met ‘vaccinvriendschap’ 

India vervult een sleutelrol bij de productie van coronavaccins voor landen in Zuidoost-Azië. 
Om vaccins 'toegankelijk en betaalbaar' te maken voor die regio, maar ook om de 
vaccindiplomatie van China te dwarsbomen. 

 

Ouderen in de Indiase stad Bangalore worden ter observatie gehouden na inenting met een 
coronavaccin. Foto: Manjunath Kiran/AFP 

India neemt zestig procent van de wereldwijde productie van coronavaccins voor rekening, 
maar heeft moeite om de eigen vaccinatiedoelstellingen te halen. 

Geholpen door Australië, Japan en de VS wordt ook Zuidoost-Azië bediend, om een front te 
vormen tegen het succes van de Chinese vaccindiplomatie. 

Tegelijkertijd roept India andere landen op om niet te vervallen in 'vaccinnationalisme'. 

Vaccindiplomatie? Nee, 'vaccinvriendschap', zo noemt de Indiase regering de inspanningen 
om zoveel mogelijk in India geproduceerde vaccins de wereld in te sturen. 

Deze inspanningen kregen deze week een flinke duw in de rug, nadat de Verenigde Staten 
beloofden te betalen voor 1 miljard doses van het Janssen-vaccin, te produceren in India, die 
met logistieke hulp van Australië worden geleverd aan Zuidoost-Aziatische landen. Leningen 
van Japan moeten de productiecapaciteit hiervoor helpen uitbreiden. 

Dit project kwam tot stand na een virtuele top van de staatshoofden van deze vier landen, die 
samen de Quadrilateral Security Dialogue, of in het kort de 'Quad' worden genoemd. De 



47 

 

alliantie wordt gezien als een front tegen de wereldwijde opkomst van China, dat met 
vaccindiplomatie wereldwijd, maar vooral in Zuidoost-Azië aan de weg timmert. 

De overeenkomst riep nog wel wat vragen op in India, dat voor de pandemie al goed was voor 
60% van de wereldwijde vaccinproductie, maar dat moeite heeft om de eigen 
vaccinatiedoelstellingen te halen. Hierop zei minister van buitenlandse zaken, 
Subrahmanyam Jaishankar, woensdag tegen het parlement dat ‘het leveren van vaccins aan 
het buitenland is gebaseerd op voldoende beschikbaarheid thuis.’ 

Dat die balans soms nog lastig is, liet ceo Adar Poonawalla van het Serum Institute of India 
(SII) — de grootste vaccinmaker ter wereld en productiepartner van AstraZeneca — onlangs 
blijken. Het farmabedrijf verkoopt het coronavaccin rechtstreeks aan enkele tientallen andere 
landen. Het Europees Geneesmiddelenbureau was er volgens persbureau Reuters eind vorige 
maand voor een audit, wat de weg ook zou vrijmaken voor export naar de Europese Unie. 

Het is echter nog de vraag in hoeverre de producent de lege schappen in de EU kan vullen, 
want de Indiase regering bepaalt elke maand de toegestane exporthoeveelheden. Eind februari 
riep Poonawalla ‘landen en overheden’ via Twitter op geduld te hebben. 'Het SII heeft de 
opdracht gekregen om prioriteit te geven aan de enorme behoefte van India.' 

Het SII kan maandelijks zeventig tot honderd miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin 
produceren. Ondertussen rollen er maandelijks zo’n twaalf miljoen doses van het volledig in 
India ontwikkelde vaccin Covaxin uit de fabriek van Bharat Biotech in Hyderabad. In diezelfde 
stad staat het Indiase farmabedrijf Biological E in de startblokken om honderden miljoenen 
doses van het Janssen-vaccin te maken. Het Nederlandse dochterbedrijf van het Amerikaanse 
Johnson & Johnson is een van de partijen die van de Quad-overeenkomst gaan profiteren. Al 
deze Indiase producenten hebben elk ook meerdere overeenkomsten met vaccinkandidaten 
uit heel de wereld, en eigen vaccins in ontwikkeling. 

Tot nu toe gingen zo’n zestig miljoen vaccindoses uit India naar tweeënzeventig landen — 
deels commercieel, deels via Covax (het distributieprogramma voor arme landen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie), en deels als bilaterale gift aan armere landen. 

Dat leverde al diplomatiek sterke plaatjes op. Zo was de Sri Lankaanse president Gotabaya 
Rajapaksa, die bekendstaat als hecht met China, persoonlijk op het vliegveld van Colombo 
aanwezig om een lichting gratis Indiase vaccins in ontvangst te nemen. 

Toch gaat het India volgens minister Jaishankar niet om invloed en status. 'We worden 
natuurlijk gedreven door een vastberadenheid om een verschil te maken in een moeilijke tijd 
voor de wereldwijde gemeenschap', zei hij woensdag tegen het parlement. Zonder China te 
noemen, zei hij dat andere landen kunnen zien dat 'er ten minste één belangrijke natie is die 
oprecht gelooft in het toegankelijk en betaalbaar maken van vaccins.' 

Vorige maand riep Jaishankar andere landen tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties 
al op te stoppen met ‘vaccinnationalisme’ en ‘internationalisme’ aan te moedigen. In oktober 
introduceerde India samen met Zuid-Afrika een resolutie bij de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) om coronavaccins voor ten minste een jaar vrij te stellen van intellectuele 
eigendomsrechten. Onder meer de Verenigde Staten, India's Quad-partner, zijn fel tegen deze 
resolutie. 

Een ander punt van conflict met de Amerikanen is een stop op export vanuit de VS van 
grondstoffen die nodig zijn voor de productie van bepaalde vaccins. SII-ceo Poonawalla uitte 
hier begin deze maand tijdens een paneldiscussie van de Wereldgezondheidsorganisatie felle 
kritiek op. 'We hebben het over vrije, wereldwijde toegang tot vaccins, maar als we de ruwe 
materialen niet uit de VS kunnen krijgen, dan wordt dat een serieuze beperkende factor.' 
Bron: Het Financieële Dagblad, 22 maart 2021. 
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Huisartsen zijn tevreden met hervatting vaccinaties met vaccin van 
AstraZeneca 
 
Dat donderdag groen licht is gegeven voor het hervatten van het inenten met 
het coronavaccin van AstraZeneca, stemt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) 
tevreden. Volgens een woordvoerster heeft het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA) zorgvuldig onderzoek verricht naar de mogelijke bijwerkingen van het middel en 
geoordeeld dat het veilig is voor gebruik. Ze zegt dan ook blij te zijn dat de huisartsen nu "weer 
snel kunnen starten met vaccineren. 
 
Voor het zover is, moeten de regio's Utrecht en Flevoland wel eerst de vaccins van AstraZeneca 
geleverd krijgen. Bij de huisartsen worden de schaarse doses van het vaccin namelijk per 
provincie verspreid. Volgens de woordvoerder kan mogelijk wel in Gelderland binnenkort 
verder gevaccineerd worden met eerdere leveringen. 
 
Huisartsen prikken inwoners in de leeftijdscategorie van 60 tot 64 jaar, mensen met het 
syndroom van Down en mensen met morbide obesitas met het middel van AstraZeneca. Bron: 
AD, 18 maart 2021.  
 

Afgezegde afspraken worden hervat 
 
Mensen van wie de vaccinatieafspraak bij de GGD met het vaccin van AstraZeneca was 
afgezegd, kunnen vanaf aankomend weekeinde een sms verwachten over wanneer ze terecht 
kunnen om de prik alsnog te halen. Een woordvoerster van de overkoepelende GGD GHOR 
Nederland zegt te verwachten dat woensdag de eerste prikken weer kunnen worden gezet met 
het vaccin. 
 
Eerder was tijdelijk met vaccineren van AstraZeneca gestopt, omdat het mogelijk bloedstolsels 
zou veroorzaken. Donderdag oordeelde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat het 
vaccin veilig is voor gebruik. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) sloot zich 
hierbij aan. Bron: AD, 18 maart 2021.   
 

Voor ouderen extra voorlichting over vaccineren 
 
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid moet voor ouderen met extra 
voorlichting komen over vaccineren. Dat verzoek doet seniorenorganisatie ANBO op het 
besluit van de minister om volgende week weer te beginnen met inenten met het vaccin van 
AstraZeneca. ‘Een extra voorlichtingsinspanning is op zijn plaats’, zegt een woordvoerder. 
 
Hij vindt dat het imago van AstraZeneca een deuk heeft opgelopen, doordat landen tijdelijk 
stopten met inenten met het middel vanwege mogelijke ernstige bijwerkingen. Maar hij zegt 
te begrijpen dat de minister vertrouwt op de adviezen van deskundigen en dat hij daar op 
vaart. 
 
Ouderen hebben volgens de woordvoerder nog altijd veel vragen over het vaccineren. Het gaat 
dan bijvoorbeeld over wanneer iemand aan de beurt is en of iemand zelf kan kiezen welk 
vaccin hij of zij krijgt toegediend. Bron: AD, 18 maart 2021.   
 
 

Kabinet gaat meer voorlichting geven over AstraZeneca 
 
Het kabinet gaat toch meer voorlichting geven over AstraZeneca, omdat met dat vaccin vanaf 
volgende week weer geprikt wordt. Nederland stopte even met het zetten van AstraZeneca-
vaccins, omdat er zorgen waren na berichten over gevallen van trombose. Het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 
zeggen dat het vaccin veilig is. 
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Dat gaat het kabinet extra onder de aandacht brengen, om te voorkomen dat veel mensen 
toch twijfelen aan de veiligheid ervan en misschien wel een prik weigeren. Eerder zei 
demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) nog dat er geen extra campagne komt. 

Op Rijksoverheid.nl laat het kabinet twee zorgmedewerkers aan het woord die allebei gewoon 
een AstraZeneca-vaccinatie krijgen. Een van de twee vrouwen die worden opgevoerd, heeft al 
een eerste prik gehad. CBG-voorzitter Ton de Boer legt in het persbericht uit waarom 
Nederlanders zich geen zorgen hoeven te maken. Volgens coronaminister Hugo de Jonge 
'wordt er de komende tijd extra ingezet op goede voorlichting'. Bron: AD, 19 maart 2021. 

AstraZeneca vertrouwt dat heel Europa weer gevaccineerd gaat worden 
 

AstraZeneca heeft er vertrouwen in dat er in heel Europa weer geprikt kan gaan worden met 
zijn coronavaccin. Dat laat de farmaceut weten in een reactie op het oordeel van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA), dat meldde dat het vaccin van AstraZeneca effectief en veilig is 
en dat de kans op ernstige complicaties met het middel extreem klein is. 
 
‘We verwelkomen de beslissingen van de toezichthouders, die het overweldigende voordeel van 
ons vaccin bij het stoppen van de pandemie bevestigen', aldus Ann Taylor, medisch hoofd van 
AstraZeneca. ‘We vertrouwen erop dat, na zorgvuldige beslissingen van de toezichthouders, 
vaccinaties weer in heel Europa kunnen worden hervat.' 
 
Nederland en veel andere EU-landen legden het inenten met AstraZeneca stil na berichten 
van bijwerkingen, met name trombose. Het vaccin wordt echter niet geassocieerd met een 
verhoging van het algehele risico op bloedstolsels, aldus het EMA. 
 
Het kan mogelijk wel in verband worden gebracht met zeer zeldzame gevallen van 
bloedstolsels die gepaard gaan met trombocytopenie, een laag aantal bloedplaatjes. Daar moet 
volgens het EMA verder onderzoek naar worden gedaan. Het agentschap oordeelde ook dat er 
een bijsluiter bij de AstraZeneca-vaccins moet komen om zorgprofessionals en het publiek 
bewust te maken van mogelijke signalen, zodat ze bijtijds actie kunnen ondernemen. 
 
De farmaceut zegt de bevindingen van het EMA te erkennen en de adviezen over te nemen, 
waaronder die over de bijsluiter. Volgens AstraZeneca blijkt uit eigen data van tientallen 
miljoenen coronavaccinaties dat er niet bovengemiddeld veel bijwerkingen waren. Bron: AD, 
19 maart 2021.  
 

Hartpatienten Nederland houdt twijfels over vaccin AstraZeneca 
 
Hartpatiënten Nederland houdt twijfels over het AstraZeneca-vaccin, maar vindt wel dat het 
middel voldoende is onderzocht om weer te kunnen gebruiken. Nu het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 
positief over het vaccin hebben geoordeeld, ‘wie zijn wij dan om ons ertegen te verzetten?’, laat 
een woordvoerder weten. 
 
Een week geleden riep de patiëntenorganisatie het kabinet dringend op te stoppen met het 
gebruik van AstraZeneca. Hartpatiënten Nederland is vooral bang dat door de aanhoudende 
negatieve berichten over AstraZeneca, steeds meer Nederlanders vaccinatie met dit middel 
zullen weigeren. De organisatie vreest dat daardoor de vaccinatiegraad niet gehaald wordt die 
nodig is om heel de bevolking voldoende te kunnen beschermen. Bron: AD, 19 maart 2021.   
 

Duivels dilemma AstraZeneca-vaccin: doorgaan met prikken kan levens 
kosten, maar stoppen ook 
 
Duivels dilemma: als een aantal mensen na hun prik ernstige bijwerkingen krijgt, stop je dan 
met vaccineren? ‘Doorgaan kan levens kosten, maar stoppen ook. Om te beslissen móet je 
uitzoeken wat aan de hand is’, zegt hoogleraar Annelien Bredenoord. 
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Morele afwegingen en ethische discussies, zegt Annelien Bredenoord, doen altijd een beetje 
pijn. ‘Wat je ook kiest, het is een ingewikkelde beslissing.’ Wat dat betreft is de situatie omtrent 
het AstraZeneca-vaccin voor de medisch-ethicus die Bredenoord van professie is, een uiterst 
interessant geval. Al geeft ze direct toe dat ze er ook als privépersoon meteen een gevoel bij 
had, toen zondag besloten werd tot het tijdelijk stoppen met prikken. ‘Ik schrok, en was 
teleurgesteld. Want elke dag dat we niet vaccineren, verliezen we mensenlevens.’ Bron: AD, 
19 maart 2021.   
 

Twee miljoen vaccinaties gezet  
 
Coronaminister De Jonge twittert trots dat 'vier weken na de miljoenste vaccinatie' nu de twee 
miljoenste prik is gezet. Begin april moeten dat er drie zijn. Volgens het coronadashboard van 
de overheid krijgt elke 1,3 seconden iemand een prik. Iedereen die een steentje bijdroeg aan 
de vaccinaties wordt door De Jonge bedankt. Bron: De Stentor, 19 maart 2021.   
 

 
 
Robin Rump verplaatst nog een stoel in de vaccinatielocatie in het sportcentrum Hoenderdaal 
in Driebergen. © Marnix Schmidt 
 

Robin (38) leidt grote vaccinatie-operatie: ‘vaccins liggen allemaal achter 
slot en grendel’ 
 
In Driebergen kunnen mensen vanaf maandag een corona-vaccinatie halen. Sportcentrum 
Hoenderdaal is daarmee de vijfde vaccinatieslocatie van de GGD in de provincie Utrecht. 
Driebergenaar Robin Rump is coördinator.  
 
Maandagochtend om zes uur worden de eerste vaccins in Driebergen geleverd. Voor Robin 
Rump (38) is het een ‘thuiswedstrijd’, want hij woont op twee minuten van het sportcentrum. 
En voor coronatijd sportte hij er zes keer in de week. ‘Om in Driebergen te werken zie ik maar 
als bonus, maar ik ben op alle locaties inzetbaar. Dat is fijn, want we leren ook nog steeds 
van elkaar.’ Bron: AD, 22 maart 2021.  
 

Minder vaccinaties gezet vanwege tijdelijke stop met vaccin AstraZeneca  
 
Doordat Nederland tijdelijk was gestopt met het coronavaccin van AstraZeneca, zijn de 
afgelopen week minder mensen gevaccineerd dan in de weken ervoor. Bijna 98.000 mensen 
kregen vorige week hun eerste inenting, terwijl dat in de weken ervoor rond de 200.000 lag. 
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In totaal zijn nu net geen 1,5 miljoen mensen ingeënt. Van hen hebben iets meer dan 600.000 
ook een tweede prik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten 
zijn tegen het coronavirus. De inenting met AstraZeneca wordt deze week hervat. Bron: De 
Stentor, 23 maart 2021. 
 

In Frankrijk vaccin AstraZeneca alleen voor mensen vanaf 55 jaar 
 
Frankrijk gaat het vaccin van AstraZeneca uit voorzorg alleen aan personen vanaf 55-jaar 
geven. Dat gebeurt op advies van de Franse gezondheidsautoriteiten. Binnen Europa zijn 
enkele tientallen gevallen gemeld van gevaccineerden die na vaccinatie last 
van  stolselvorming en een verlaagd aantal bloedplaatjes kregen. Het gros van hen was jonger 
dan 55. Er is nog geen bewijs dat deze klachten door het AstraZeneca-vaccin worden 
veroorzaakt. De Europese medicijntoezichthouder EMA noemde het vaccin gisteren 'veilig en 
effectief'. Bron: AD, 19 maart 2021.    
 

Finland schort vaccineren met vaccin van AstraZeneca op 

De gezondheidsautoriteiten in Finland onderbreken het toedienen van het coronavaccin 
van AstraZeneca voor onderzoek naar twee gevallen van complicaties met bloedpropjes. Dit 
meldde de nationale gezondheidsdienst. 

Het Zweeds-Britse vaccin is net weer goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau 
en de WHO nadat het gebruik in veel andere landen was stilgelegd naar aanleiding van enkele 
complicaties met bloedpropjes. Bron: AD, 19 maart 2021.    

Denemarken schort vaccineren met AstraZeneca op 

Denemarken gaat ook de komende weken vermoedelijk geen mensen inenten met het 
coronavaccin van AstraZeneca. De Deense autoriteiten hadden het gebruik van het middel 
deze maand stilgelegd vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen. Ze maakten donderdag 
bekend dat die maatregel met nog eens drie weken wordt verlengd, tot 18 april. 

Denemarken en andere Europese landen besloten eerder deze maand tot een vaccinatiepauze 
na meldingen over trombose bij ingeënte mensen. De Europese toezichthouder EMA 
herhaalde later dat het vaccin veilig en effectief is. Daarna durfde onder meer Nederland het 
aan om weer te gaan vaccineren, maar de Denen waren er nog niet gerust op. 

Het hoofd van de Deense gezondheidsautoriteit legde donderdag uit dat het EMA de zorgen 
over het vaccin niet heeft kunnen wegnemen. Daarom wordt de uitslag van aanvullend 
onderzoek afgewacht. Dat hoeft volgens directeur Soren Brostrom geen drie weken te duren. 
Hij sluit niet uit dat sneller een besluit kan worden genomen over het gebruik van het 
coronavaccin.  
 
Naast Denemarken hadden ook Noorwegen en Zweden vastgehouden aan hun vaccinatiestop. 
Dat laatste land kwam daar donderdag deels op terug en gaat weer 65-plussers vaccineren 
met het AstraZeneca-vaccin. Met het inenten van andere leeftijdsgroepen wordt 
gewacht omdat nog wordt onderzocht of er een verband is tussen het vaccin en trombose. 
 
‘Het vaccin is erg nuttig voor ouderen, want binnen die groep worden iedere dag veel mensen 
ernstig ziek’, zei de Zweedse collega van Brostrom, Johan Carlson. Hij legde uit dat de 
'zeldzame en ernstige bijwerkingen' waar zorgen over bestaan niet zijn waargenomen bij 
ouderen. Daarom mag die groep nu weer geprikt worden met het AstraZeneca-vaccin. Een 
Noors besluit over het middel komt vrijdag.  Bron: De Stentor, 25 maart 2021.  
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Meer voordelen dan nadelen coronavaccin AstraZeneca 
 
De voordelen van het coronavaccin van AstraZeneca wegen volgens de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) op tegen de nadelen die sommige bijwerkingen kunnen hebben. De bij het 
WHO bekende data laten niet zien dat er een verhoogd gevaar is op complicaties 
zoals trombose of een lager aantal bloedplaatjes.  
 
‘Het middel heeft een geweldig potentieel om infecties en doden over de hele wereld te 
voorkomen’, schrijft de WHO in een verklaring. Meerdere Europese landen, 
waaronder Nederland, stopten onlangs tijdelijk met het gebruik van het vaccin, vanwege 
mogelijke bijwerkingen zoals bloedpropjes. Na een positief advies van de Europese 
Geneesmiddelenraad (EMA) donderdag besloten bijna alle landen het middel weer te 
gebruiken. Alleen Denemarken, Noorwegen, Zweden en sinds vrijdag Finland gebruiken het 
middel tijdelijk niet. 

De WHO stelt dat de genoemde complicaties minder vaak voorkomen dan gedacht bij 
gevaccineerden. De aantallen liggen niet hoger dan bij mensen die geen prik hebben gekregen. 
Daarnaast is het volgens de WHO nog niet zeker dat de trombose bij ingeënte mensen is 
veroorzaakt door het AstraZeneca-vaccin. Bron: AD, 19 maart 2021.  

Aantal meldingen trombose na prik AstraZeneca in België loopt op 
 
BRUSSEL - Het aantal meldingen in België van bloedstollingsproblemen of trombose na 
inenting met het AstraZeneca-vaccin is opgelopen tot elf. Twee ernstige gevallen worden verder 
onderzocht, meldt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(FAGG). Ze zijn doorgegeven aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat onderzoek 
doet naar een mogelijk verband tussen bloedstolsels en het AstraZeneca-vaccin. 
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Van de elf meldingen worden zes als niet-ernstige en vijf als ernstige bijwerkingen 
gecategoriseerd, aldus het FAGG op zijn website. Dinsdag was er nog sprake van zes 
meldingen. Van de gevallen die verder worden bestudeerd, is bij één sprake van verminderde 
bloedplaatjes. Bij het andere geval gaat het om trombose en een acute daling van het aantal 
bloedplaatjes die een ziekenhuisopname vereisten. 

Van de elf meldingen worden zes als niet-ernstige en vijf als ernstige bijwerkingen 
gecategoriseerd, aldus het FAGG op zijn website. Dinsdag was er nog sprake van zes 
meldingen. Van de gevallen die verder worden bestudeerd, is bij één sprake van verminderde 
bloedplaatjes. Bij het andere geval gaat het om trombose en een acute daling van het aantal 
bloedplaatjes die een ziekenhuisopname vereisten. 

Tot nu zijn volgens het agentschap 215.862 doses van het Covid-19-vaccin van AstraZeneca 
toegediend in België. De vaccinatiecampagne met de prikken van de Brits-Zweedse farmaceut 
is, anders dan in veel andere EU-landen waaronder Nederland, niet tijdelijk stilgelegd uit 
zorgen om bloedstolsels. Het EMA maakt morgen zijn bevindingen bekend. Bron: De Telegraaf, 
17 maart 2021.   

 

Helft Britten gevaccineerd 
 
Over de helft', twittert de Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock. Ruim de 
helft van de volwassen Britten is nu minstens één keer ingeënt tegen het coronavirus. 
Hancock is opgetogen dat de vaccinatiecampagne een succesverhaal voor het land is en 
bovendien 'onze weg uit de pandemie'. 
 
De Britse premier Boris Johnson streeft ernaar voor eind juli alle volwassenen te hebben 
ingeënt. De inentingen gaan in fasen voor bepaalde doelgroepen. Volgens SkyNews moeten er 
in de volgende fase, die 15 april eindigt, vijf miljoen mensen worden gevaccineerd. En dat lijkt 
al voor half april te kunnen worden gerealiseerd. Bron: AD, 20 maart 2021. 

 
Britten kunnen buitenlandse vakantie wel vergeten 
 
Het is ‘uiterst onwaarschijnlijk’ dat de Britten deze zomer met vakantie kunnen naar het 
buitenland. De risico’s dat reizigers coronavirusvarianten terugbrengen naar de Britse 
eilanden zijn veel te groot, aldus dr. Mike Tildesley, een prominente adviseur van de Britse 
regering.  
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Deze zomer wel Duitsers maar waarschijnlijk geen Britten op Palma de Majorca. © EPA 
 
De Britten zouden de zomer van 2021 dus in eigen land moeten doorbrengen ondanks een 
voorspoedige vaccinatie en het feit dat meer dan de helft van de volwassenen al tenminste een 
keer is gevaccineerd. Op dit moment zijn buitenlandse vakanties niet toegestaan en moeten 
terugkerende reizigers verplicht in quarantaine. Volgens de huidige routekaart voor 
versoepeling van de beperkende maatregelen zouden de Britten - als alles meezit - op zijn 
vroegst half mei weer met vakantie naar het buitenland mogen.  
 
Maar Tildesley acht die kans dus klein. ‘Ik denk dat internationale reizen deze zomer, voor de 
gemiddelde vakantieganger helaas, uiterst onwaarschijnlijk zijn. We lopen dan een reëel risico 
meer van de nieuwe varianten terug in het land te brengen. We kunnen onze eigen 
vaccinatiecampagne in gevaar brengen als deze varianten, waartegen de vaccins niet zo 
effectief werken, zich sneller zullen verspreiden.’ 
 
Een andere regeringsadviseur, Andrew Hayward, achtte het ook al ‘onwaarschijnlijk’ dat de 
Britse regering deze zomer buitenlandse vakanties zou toestaan naar Europese landen die 
dan waarschijnlijk nog steeds hogere besmettingspercentages hebben dan het Verenigd 
Koninkrijk zelf. ‘Ik denk dat een van de verontrustendste dingen is dat in sommige delen van 
Europa de Zuid-Afrikaanse variant naar hogere niveaus begint te kruipen.’ Volgens Hayward 
is de effectiviteit van het vaccin tegen die variant ‘vrij laag’. 
 
De Britse minister van Transport Grant Shapps liet weten dat het nog te vroeg was om te 
zeggen wanneer vakanties naar het buitenland weer worden toegestaan, meldt de BBC. Bron: 
AD, 20 maart 2021. 
 

Drieëndertig mensen opgepakt tijdens protesten tegen lockdown in 
Londen 
 
Bij de antilockdownprotesten in het centrum van de Britse hoofdstad Londen zijn 
zaterdag zeker 33 mensen opgepakt. Het kwam ook tot rellen tussen een deel van de betogers 
en de politie. 

Er namen duizenden mensen deel aan de protestmars, die optrok van Hyde Park naar St 
Paul's Cathedral en daarna weer richting Westminster trok, om uiteindelijk te worden 
ontbonden op Trafalgar Square. 

Een deel van de betogers begaf zich daarna weer naar Hyde Park, waar het tot rellen kwam. 
De politie werd bekogeld met flessen en blikjes. Een groep van ongeveer honderd mensen had 
het op politievoertuigen gemunt. Een honderdtal leden van de oproerpolitie slaagde erin de 
relschoppers uiteen te drijven. Bron: De Stentor, 21 maart 2021. 
 



55 

 

 
 
© Reuters — Demonstranten raken slaags met de politie 
 
 

In VK afgelopen etmaal drieëndertig coronadoden 

In het Verenigd Koninkrijk zijn het afgelopen etmaal 33 coronadoden geregistreerd, 
het laagste aantal sinds 5 oktober. In januari en februari waren er dagen dat ruim duizend 
mensen aan corona overleden.  

In de afgelopen zeven dagen zijn 640 sterfgevallen door het coronavirus geregistreerd. In 
vergelijking met de zeven dagen daarvoor is dat een daling van 37 procent. 

De Britse gezondheidsautoriteiten registreerden zondag 5312 nieuwe besmettingen. Voor 
de afgelopen zeven dagen zijn in totaal 38.145 nieuwe gevallen genoteerd. Dat zijn er 4,4 
procent minder dan in de zevendaagse periode die eraan voorafging. 

Premier Boris Johnson twitterde zondag dat bij de vaccinatiecampagne een nieuw record is 
bereikt. 873.784 mensen hebben zaterdag een prik gekregen. ‘Heel veel dank aan iedereen die 
hierbij betrokken is. En komt u alstublieft uw vaccinatie halen als u daarvoor wordt 
uitgenodigd.’ 

De premier retweette ook het bericht waarin gezondheidsminister Matt Hancock 'heel erg 
bedankt' zei tegen alle betrokkenen. 

Het aantal mensen dat in Groot-Brittannië in ieder geval één keer een vaccinatie tegen het 
coronavirus heeft gekregen, is gestegen tot 27,6 miljoen. Dat is meer dan de helft van alle 
volwassenen. 2,3 miljoen mensen hebben twee doses van het vaccin gehad. Bron: AD, 21 
maart 2021.  

Laagste dodental door corona in Groot-Brittannië sinds oktober 
 
Het coronavirus blijft de wereld in zijn greep houden. Het vaccineren loopt vertraging op, 
ondertussen zuchten ondernemers nog steeds onder de lockdownmaatregelen. Onzekerheid 
over de varianten – en de gevolgen voor de bescherming – is onderwerp van debat. Het kabinet 
is verdeeld over mogelijke versoepelingen. Bron: De Telegraaf, 21 maart 2021.   
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Britten die tijdens de pandemie naar buitenland reizen riskeren boete 
van vijfduizend pond 
 
Britten die tijdens de pandemie op vakantie naar het buitenland gaan, riskeren binnenkort 
mogelijk een boete van vijfduizend pond, meldt Sky News. Zo'n 5800 euro. Iedereen 
die zonder legitieme reden de grens overgaat, loopt kans op zo'n coronaprent schrijft nieuwe 
wetgeving voor. Het reisverbod geldt niet voor wie in het buitenland werkt of studeert. Ook 
een huwelijk of begrafenis van familie bijwonen mag. 
 
De nieuwe maatregel moet nog worden goedgekeurd, maar als het Britse parlement dat doet 
geldt de restrictie vooralsnog tot 30 juni. Gezondheidsminister Hancock sluit overigens niet 
uit dat de Engelsen voor die datum al weer een buitenlandse vakantie kunnen vieren. Dat 
hangt af van eventuele versoepelingen. Daarvoor iets roepen wil hij nog niet, gezien de 
toename van het aantal besmettingsgevallen in Europa. Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  
 

Een minuut stilte voor de 126.000 dodelijke slachtoffers van het 
coronavirus in het VK 
 
Het is vandaag precies een jaar geleden dat de Britse premier Johnson in de strijd tegen het 
virus de eerste lockdown afkondigde. In het Verenigd Koninkrijk is daarom stilgestaan bij de 
ruim 126.000 dodelijke slachtoffers die het coronavirus er heeft gemaakt. Op het middaguur 
hielden mensen op stations en op straat een minuut stilte in acht. Ook het parlement nam 
deel aan de plechtigheid. 

De Britten worden aangemoedigd om 's avonds om 20.00 uur lokale tijd als eerbetoon 
met kaarsen of oplichtende telefoons bij hun voordeur te gaan staan. Johnson, die zelf ook 
besmet raakte en in het ziekenhuis terechtkwam, blikte in verklaring terug op 'een van 
de zwaarste jaren in de geschiedenis van ons land'. Hij condoleerde landgenoten die door de 
pandemie geliefden hebben verloren. Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 

Tweehonderdachtenvijftig verdachten aangehouden na avondklokrellen 
 
Na de avondklokrellen in januari heeft de politie inmiddels tweehonderdachtenvijftig 
verdachten aangehouden. Daarvan waren er zestig minderjarig, dat maakte het Openbaar 
Ministerie zojuist bekend.  
 
De rellen gingen gepaard met veel geweld, diefstal, plunderingen van winkels en 
supermarkten en vernielingen. In honderdtweeënzeventig zaken heeft de officier van justitie 
besloten om de zaak voor te leggen aan de rechter, al dan niet via het snelrecht. In 
zesentwintig gevallen heeft de officier besloten de zaak te seponeren, in vijf gevallen is een 
strafbeschikking opgelegd, dat is vaak een geldboete. 

Van de honderdtweeënzeventig zaken waarin een verdachte is gedagvaard, zijn inmiddels 
tachtig zaken behandeld door de rechter. In zesenzestig gevallen heeft de rechter 
een gevangenisstraf opgelegd. In elf gevallen zijn de verdachten veroordeeld tot een geldboete 
of taakstraf. In drie gevallen kwam de rechter tot vrijspraak. Bron: AD, 18 maart 2021.    
 
 

Slecht nieuws voor Oranje: De Vrij in quarantaine na positieve test 
 

Stefan de Vrij is positief getest op Covid-19. De Oranje-international zit thuis in quarantaine, 
zo heeft zijn club Internazionale bekend gemaakt. Ook ploeggenoot Matias Vecino is besmet, 
zo bleek uit testen die gisteren zijn afgenomen.   
 
De koploper van de Serie A wordt momenteel zwaar getroffen door corona. De Vrij en 
ploeggenoot Matias Vecino, testten gisteren positief. Eerder werd al bekend dat Samir 
Handanovic en Danilo D’Ambrosio besmet zijn bevonden en in quarantaine zijn gezet. De 
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besmettingen heeft de nodig gevolgen. Zo zijn op last van de Milanese gezondheidsautoriteit 
alle teamactiviteiten bij Inter voor vier dagen opgeschort en is het duel met Sassuolo, gepland 
voor komende zaterdag, uitgesteld.  
 
Tevens is het spelers verboden om in te gaan op uitnodigingen van hun nationale teams. 
Maandag wordt het hele team opnieuw getest en kan er eventueel weer worden getraind. 
 
Het Nederlands elftal speelt volgende week woensdag (24 maart) zijn eerste WK-
kwalificatiewedstrijd in en tegen Turkije. Drie dagen later staat de thuiswedstrijd tegen 
Letland op het programma. Dinsdag 30 maart is Gibraltar de derde tegenstander van Oranje.  
 
Oranje verzamelt zich maandag in Zeist voor de eerste duels in de WK-kwalificatie. De Vrij is 
een belangrijke kracht voor bondscoach Frank de Boer, die ook al geen beroep kan doen op 
centrale verdediger Virgil van Dijk. Matthijs de Ligt is wel weer beschikbaar. 
 
Alle spelers van Internazionale worden maandag opnieuw op corona getest. Daarna wordt 
bekeken of de teamactiviteiten weer hervat kunnen worden. Inter staat bovenaan in de Serie 
A. De Vrij is een vaste waarde in het elftal van trainer Antonio Conte. Bron: AD, 18 maart 
2021.  

 

 

 

 

Stefan de Vrij (l) in duel met Cristiano Ronaldo. © AFP 

 
Verzoek Memphis Depay 
 
Oranje-international Memphis Depay heeft vanavond op Twitter een vriendelijk 
verzoek gedaan aan de Franse regering en president Emmanuel Macron. ‘Franse 
regering, mag ik alsjeblieft naar mijn nationale team maandag? Dat zou eerlijk zijn, aangezien 
jullie allemaal een uitzondering maken voor het Franse nationale team dat ook buiten Europa 
reist om wedstrijden te spelen.‘ schrijft Depay, die zondagavond (21.00 uur) met Olympique 
Lyon de Franse topper tegen Paris Saint-Germain speelt. Bron: AD, 19 maart 2021.   
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Haller en Timber missen duel van Ajax met ADO na positieve coronatest 
 
Sébastien Haller moet het thuisduel van Ajax met ADO Den Haag aan zich voorbij laten gaan. 
De spits is positief getest op het coronavirus.  
 
Door het ontbreken van een vinkje achter zijn naam kan Haller zichzelf al niet in de Europa 
League laten gelden voor Ajax en nu moet hij ook het eredivisieduel met ADO Den Haag aan 
zich voorbij laten gaan. Haller is niet de enige binnen de Ajax-selectie die positief testte op het 
coronavirus. 
 
Ook Jurriën Timber werd eerder al positief getest. Hij moest de duels met PEC Zwolle en 
Young Boys al laten schieten en Timber moet zelfs het EK met Oranje Onder-21 aan zich 
voorbij laten gaan. Timber heeft zaterdag wel al voorzichtig de individuele training hervat, 
maar het duel met ADO kwam nog te vroeg. 
 
Haller wordt in het duel met ADO Den Haag vervangen door Brian Brobbey. Achterin staat 
Devyne Rensch rechtsback terwijl Lisandro Martínez en Edson Álvarez het centrum van de 
verdediging vormen. Daley Blind schuift zodoende door naar het middenveld.  
 
Ook Antony en Noussair Mazraoui ontbreken met blessures bij Ajax - ADO Den Haag, waar 
de Amsterdammers kunnen profiteren van de 2-0 nederlaag van PSV tegen AZ. Als Ajax wint 
van ADO is het gat met nummer twee PSV elf punten. Bron: AD, 21 maart 2021.   
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Sébastien Haller. © Pro Shots / Jasper Ruhe 
  
 

Amerikaanse basketbalcoach krijgt boete van 50.000 dollar 
 
De Amerikaanse basketbalcoach van de Toronto Raptors heeft een boete van 50.000 
dollar (42.000 euro) gekregen omdat hij zijn mondkapje naar de jurytafel gooide. Nick Nurse 
reageerde vloekend en tierend zijn frustratie af op de scheidsrechters na de verloren wedstrijd 
tegen Utah Jazz afgelopen vrijdag. Dat rekent de NBA hem zwaar aan. Bron: De Stentor, 22 
maart 2021. 

Italië bestrijd crisis met tweeëndertig miljard noodsteun 
 
De Italiaanse regering trekt nog eens tweeëndertig miljard euro uit voor 
een nieuwe pakket aan coronanoodsteun, waarmee het kabinet de economische gevolgen van 
de crisis wil bestrijden. Elf miljard ervan gaat naar bedrijven en zelfstandig ondernemers die 
minstens dertig procent van hun omzet kwijt zijn geraakt. Ook gaat er acht miljard naar 
de strijd tegen armoede en het versterken van de arbeidsmarkt. De armste inwoners van het 
land krijgen extra geld in de vorm van basisinkomens. Daarmee is één miljard gemoeid. Bron: 
AD, 20 maart 2021.  
 

Italië staat stil bij zwartste dag tijdens pandemie 

Italië staat vandaag stil bij de zwartste dag tijdens pandemie, toen precies een jaar geleden 
corona zoveel doden eiste dat het leger lijkkisten moest vervoeren omdat de begraafplaatsen 
en crematoria overvol waren. Premier Mario Draghi bezocht vandaag de zwaargetroffen 
noordelijke stad Bergamo om de coronaslachtoffers te herdenken.  

In het land hangen vlaggen halfstok en er wordt een minuut stilte gehouden. Draghi legde een 
krans neer bij de begraafplaats van Bergamo en plantte een boom in wat een herdenkingsbos 
moet worden. Daar worden de meer dan honderdduizend slachtoffers herdacht. ‘Dit bos is 
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niet slechts ter nagedachtenis van de vele slachtoffers’, zei Draghi. ‘Deze plek is een symbool 
van pijn voor de hele natie.’ Bron: AD, 18 maart 2021.     

Duizenden betogers tegen sluiting scholen Italië 

In Italië hebben duizenden ouders, kinderen en docenten gedemonstreerd tegen de sluiting 
van de scholen. De betogingen vonden plaats op meer dan vijfendertig pleinen in het hele 
land, waaronder Piazza del Popolo in Rome en Piazza Duomo in Milaan. Vanwege de 
coronaregels mocht er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. 

Sommige demonstranten droegen witte maskers, waarmee ze uitbeeldden dat kinderen dom 
worden als ze niet naar school mogen. In Milaan lag het plein bezaaid met rugzakken. Op één 
van de protestborden stond 'Open de scholen, koste wat kost', een verwijzing naar de bekende 
uitspraak van premier Draghi, die in 2012 de euro probeerde te redden toen hij nog de baas 
van de Europese Centrale Bank was. 

De meeste scholen in Italië zijn sinds 15 maart dicht, op last van de regering. Die zegt dat de 
sluiting nodig is om het stijgende aantal besmettingen terug te brengen. Draghi heeft vrijdag 
beloofd dat de scholen als eerste weer open mogen, als er weer versoepelingen mogelijk zijn. 
Bron: NOS, 21 maart 2021. 

 
@ EPA  
 

Vaccinatieprogramma in Lombardije belemmerd door problemen met 
afsprakensysteem 
 
De uitrol van het vaccinatieprogramma in Lombardije (Italië) is ernstig belemmerd 
door problemen met het afsprakensysteem, schrijven Italiaanse media. Deze noordelijke regio 
is in Italië het zwaarst getroffen door de coronapandemie.  
Zeker één vaccinatielocatie was afgelopen weekend vrijwel leeg, omdat mensen niet waren 
geïnformeerd over hun afspraak. Om verspilling van de klaargemaakte coronavaccins tegen 
te gaan, werden ouderen op het laatste moment telefonisch uitgenodigd. 
Een burgemeester bracht ouderen persoonlijk naar de priklocatie, meldt de krant La 
Repubblica. 
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De burgemeester van Crema (een plaatsje bij Milaan) spreekt van een 'ramp'. Tegen de krant 
verklaart ze dat de vaccinatiecampagne al vanaf het begin niet goed loopt. De 
regionale gezondheidsminister Letizia Moratti beloofde 'snelle en drastische beslissingen' te 
nemen. Bron: De Stentor, 22 maart 2021. 
 
 

 46.577 boetes verwerkt en opgelegd door OM 

Een jaar na de invoering van de coronamaatregelen heeft het OM (Openbaar Ministerie of 
Parket)  46.577 coronaboetes verwerkt en opgelegd. Daarvan zijn 9094 uitgevaardigd voor het 
overtreden van de avondklok sinds die op 23 januari is ingevoerd. Bij de overige opgelegde 
boetes gaat het voornamelijk om onvoldoende afstand houden. In totaal heeft het OM ruim 
honderdtweeduizend proces-verbalen ontvangen die zijn opgemaakt door agenten of boa's. 
Een deel daarvan moet nog beoordeeld worden. Een ander deel, gemiddeld vierenveertig 
procent, is teruggestuurd naar de politie en de gemeentelijke handhavers voor aanvulling. 

Sinds 1 juni vorig jaar heeft het OM 4455 boetes gestuurd aan passagiers die geen mondkapje 
droegen in het openbaar vervoer. Sinds 1 december kwamen er nog 1458 boetes bij aan 
mondkapjesweigeraars in de publieke binnenruimte. 

Bijna tienduizend mensen tekenden het afgelopen jaar verzet aan tegen hun coronaboete. De 
officier van justitie beoordeelt alle verzetschriften en maakt daarna de keuze om de boete in 
te trekken of aan de rechtbank voor te leggen. Dat kan lang duren. Bron: AD, 18 maart 2021.  

 

5906 mensen kregen vorige week boetes voor negeren avondklok 

5906 mensen zijn vorige week door agenten bekeurd, omdat ze zich niets aantrokken van 
de avondklok, meldt de politie. Dat aantal is ongeveer hetzelfde als de zeven dagen ervoor. 
Toen ging het om 5837 avondklokboetes. 

De politie maakte ook een einde aan 49 illegale feesten. Met vier minder ook vrijwel gelijk aan 
vorige week. Net als de waarschuwingen die werden uitgedeeld. Dat ging van 228 naar 217. 
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Het aantal prenten voor groepsvorming steeg wel. Van 95 naar 159.  Bron: De Stentor, 22 
maart 2021.  

Gommers blij met verkiezingsuitslag: ‘nu samen de crisis oplossen’ 

Diederik Gommers ziet in de verkiezingsuitslag een bevestiging dat Nederland samen een weg 
uit de pandemie wil vinden. ‘Partijen die hebben laten zien dat ze willen samenwerken om de 
coronacrisis op te lossen, VVD en D66, hebben gewonnen.’ De IC-baas heeft ook een 
wensenlijstje voor een nieuw kabinet. 

Samenwerken is volgens Gommers, hoofd intensive care van het Erasmus MC en voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, ook het toverwoord geweest van het 
afgelopen coronajaar. ‘We hebben als ziekenhuizen geleerd dat we een crisis als deze alleen 
aankonden door samen te werken. Samenwerking tussen ziekenhuizen in heel het land, maar 
ook tussen afdelingen binnen een ziekenhuis.’ Bron: AD, 18 maart 2021.    

Olieprijs daalt verder 

De weg omhoog begint voor de olieprijs wel erg hobbelig te worden. Het Internationale Energie 
Agentschap heeft aangegeven dat er voorlopig voldoende olie in voorraad is en vandaag lijkt 
de prijs van een vat ruwe Brent-olie op weg naar de vijfde dag met koersverlies. De prijs van 
een vat ruwe Brent-olie daalt met 0,8% naar $67,49. 

De prijsdaling vindt plaats ondanks de verlenging van de productiebeperking, die de Opec 
vorige week bekendmaakte. Bron: Het Financieële Dagblad, 18 maart 2021.   

Voor non-food ondernemers dreigt persoonlijk faillissement 

Voor duizenden ondernemers met een winkelpand in de non-foodsector dreigt een persoonlijk 
faillissement. Meer dan de helft van door branchevereniging INretail ondervraagde 
winkelondernemers zegt persoonlijk aansprakelijk te zijn. INretail noemt de uitkomsten van 
de peiling onder leden alarmerend. 

Of een ondernemer persoonlijk aansprakelijk is bij financiële problemen hangt af van 
de rechtsvorm van een bedrijf. Veel winkeliers hebben bij de oprichting van hun onderneming 
gekozen voor een zogenoemde vof of eenmanszaak, en juist bij die rechtsvormen kan schade 
van het bedrijf ook op de eigenaren worden verhaald. 

Meer dan de helft van de ondernemers gebruikt inmiddels eigen spaargeld om te 
kunnen overleven omdat de coronamaatregelen een gezonde bedrijfsvoering onmogelijk 
maken, constateert INretail verder. Bron: AD, 18 maart 2021.    
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België in totale lockdown volgens viroloog Marc Van Ranst  

Marc Van Ranst, een van de bekendste virologen van België, pleit ervoor om zijn land voor een 
korte periode weer helemaal op slot te gooien. ‘Een lockdown zoals in het voorjaar zou een 
manier zijn om heel snel in te grijpen. Als je dan afspreekt om na de paasvakantie de scholen 
en de horeca weer te openen, zouden mensen hierin meegaan’, zegt hij tegen VTM Nieuws. 

Er is sprake van een 'lichtrood alarm', concludeert Van Ranst. ‘De huisartsen laten weten dat 
ze veel meer werk hebben. Zij hebben hetzelfde gevoel als bij het begin van de tweede golf. Om 
vanop het huidige hoge niveau naar de piek van de tweede golf te gaan, zijn amper drie weken 
nodig.’ 

Twee weken geleden werden de maatregelen in België nog versoepeld. ‘Sommige politici 
begonnen te pleiten om de terrassen nog eerder te openen. Als de bevolking op die manier het 
idee krijgt dat de miserie bijna gedaan is, dan kom je in een gevaarlijke situatie terecht.’ Er 
zijn nu onmiddellijk zwaardere maatregelen nodig, stelt Van Ranst. ‘Er moet niet gewacht 
worden tot volgende week, want dan ben je te laat.’ Bron: AD, 18 maart 2021.   

België: van jeugdkampen tot uitgesteld ‘buitenplan’: dit zijn alle 
beslissingen van het Overlegcomité  

Onder druk van de snel stijgende coronacijfers in België heeft het Overlegcomité, waar alle 
topministers zetelen, beslist de eerder aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen 
uit te stellen. Hier en daar komen er ook verstrengingen. Een overzicht: 

Buitenplan uitgesteld: pretparken nog niet open op 1 april 

De datum van 1 april voor de invoering van het buitenplan is van de baan. Een nieuwe datum 
ligt nog niet vast. “De pauzeknop wordt ingedrukt om het perspectief na de paasvakantie 
overeind te houden”, meldde premier De Croo. 
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Dit waren de kernpunten van het buitenplan: 

- Buitensporten in groepjes van maximum tien personen. 
- Kleinere (cultuur)evenementen en erediensten met maximum vijftig aanwezigen. 
- Heropende pretparken, met strenge veiligheidsprotocollen, omdat die grotendeels 

buiten zijn. 

De pretparken blijven dus ook op 1 april nog gesloten. 

Jeugdkampen in de paasvakantie kunnen enkel zonder overnachting en in kleinere groepen 
van maximum tien jongeren doorgaan. Eerder werd beslist dat kampen met maximum 
vijfentwintig kinderen mochten plaatsvinden, mét overnachting. Maar dat gaat dus niet door. 

De kampen moeten ook zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. 

Tijdens de weekends en in de paasvakantie mogen treinreizigers vanaf 3 april enkel nog aan 
het raam zitten. Voor twaalfjarigen wordt een uitzondering gemaakt. Er komt hulp van de 
politie om dat te controleren. 

De beperking geldt enkel richting toeristische bestemmingen, om bijeengepakte massa’s te 
vermijden. Dus niet als je van pakweg Brussel naar Tienen reist.  

Over een eventuele verlenging van de paasvakantie, om de epidemie te ‘pauzeren’, werd geen 
beslissing genomen. De onderwijsministers zullen tegen maandag een voorstel moeten doen 
om de besmettingen in de scholen terug te dringen.  Bron: De Morgen, 19 maart 2021.   

 

© Belga Alexander De Croo   

België gaat maatregelen niet versoepelen 

België gaat vanwege de sterk stijgende coronacijfers de maatregelen niet versoepelen. De 
geplande heropening op 1 april van de pretparken en opstart van buitenevenementen met 
maximaal vijftig personen is tot nader order uitgesteld, evenals uitbreiding van georganiseerde 
buitensporten tot tien personen. 

In de paasvakantie mogen de jeugdkampen, die immens populair zijn in België, doorgaan. 
Maar alleen met activiteiten met maximaal tien in plaats van 25 kinderen in de buitenlucht 
en zonder overnachtingen, aldus premier Alexander De Croo. 
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Het blijft de bedoeling om per 1 mei de horeca weer open te stellen, maar dan moeten nu de 
nauwe contacten sterk aan banden. De onderwijsministers is gevraagd maandag een plan te 
presenteren om op de scholen de infectierisico's zoveel mogelijk te beperken. België wil op 19 
april, na de paasvakantie, alle scholen open hebben. Bron: AD, 19 maart 2021.   

België: besmettingen stijgen, ziekenhuisopnames stijgen, sterfgevallen 
nemen af 

Het aantal ziekenhuisopnames in België wegens het coronavirus is in een week tijd met 26 
procent gestegen. Dat blijkt zaterdagmorgen uit de voorlopige gegevens van het 
gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal nieuwe besmettingen neemt nog altijd stevig 
toe. 

In de week van 13 tot en met 19 maart werden dagelijks gemiddeld 187,0 mensen met Covid-
19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een toename met 26 procent in 
vergelijking met de zeven voorgaande dagen. Momenteel worden 2.153 coronapatiënten 
verzorgd in het ziekenhuis, van wie er 550 op de intensive care liggen. 

Het aantal nieuwe besmettingen is in de week van 10 tot en met 16 maart gestegen met 36 
procent. Er kwamen dagelijks gemiddeld 3.438 besmettingen met het coronavirus bij. Er 
werden wel meer tests afgenomen, maar de positiviteitsratio is ook gestegen naar 7,2 procent. 

Het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 is in dezelfde week wel afgenomen. Er 
overleden in die periode gemiddeld 23,6 mensen per dag, een afname van 6,8 procent sinds 
de voorgaande week. 

Sinds het begin van de pandemie zijn in België al 827.941 mensen besmet geraakt met het 
coronavirus. Covid-19 heeft in het land aan 22.650 mensen het leven gekost. Bron: AD, 20 
maart 2021.  

In België zijn nieuwe coronabesmettingen met tweeënveertig procent 
toegenomen 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in België is - in de week van 12 tot en met 18 maart 
- met maar liefst tweeënveertig procent toegenomen, meldt Het Laatste Nieuws. Er kwamen 
dagelijks gemiddeld 3.867 besmettingen met het coronavirus bij. Bij het aantal 
ziekenhuisopnames gaat het om een stijging van tweeëntwintig procent, blijkt uit de voorlopige 
gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Het reproductiegetal bij onze zuiderburen 
staat nu op 1,13. Dat betekent dat het virus aan kracht wint. Sinds het begin van de 
pandemie zijn in België al 837.006 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Bron: De 
Stentor, 22 maart 2021. 
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Ook in België stijgt het aantal besmettingen zodat mondkapjes op school verplicht worden.    

 

 

 

Meer dan 4.000 nieuwe besmettingen per dag, ook overlijdens stijgen nu 
weer in België 



69 

 

 
Beeld Tim Dirven 

Ook het aantal nieuwe overlijdens door de gevolgen van COVID-19 stijgt weer. Dat blijkt uit de 
meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 13 en 19 maart kwamen elke 
dag gemiddeld 25 mensen om het leven, 1,7 procent meer dan een week eerder. De 
besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames stijgen al langer, in de ziekenhuizen 
worden nu elke dag meer dan 200 mensen opgenomen. 

Het gemiddelde aantal besmettingen steeg tussen 13 en 19 maart met 41 procent tot 4.060 
per dag. Dat is een stijging van 41 procent in vergelijking met dezelfde periode een week 
eerder.  

In totaal raakten al 839.238 mensen besmet met het virus. 

Wanneer we de dagcijfers van deze week vergelijken met die van de week daarvoor, zien we 
elke dag een forse tot zelfs zeer forse stijging. Op de laatste dag waarvoor er bevestigde cijfers 
zijn - vrijdag 18 maart - waren er maar liefst 5.105 besmettingen. Ook afgelopen maandag 
ging het aantal gevallen over de kaap van 5.000. Toen werden 5.276 nieuwe besmettingen 
gemeld, het hoogste aantal sinds midden november vorig jaar. 

Ook het aantal afgenomen coronatesten lag sinds de piek van de tweede golf in november niet 
meer zo hoog. Gemiddeld worden er elke dag 56.745 testen afgenomen, met op sommige dagen 
uitschieters boven de 70.000. 

Het aandeel positieve tests blijft wel stijgen, tot 7,55 procent (+0,9 procent). Dat wil zeggen 
dat van alle 100 afgenomen testen er gemiddeld 7,55 positief zijn.  

In de week van 16 tot 22 maart werden elke dag gemiddeld 203,7 mensen opgenomen in het 
ziekenhuis, een stijging met meer dan een vijfde (+22 procent) tegenover de zeven dagen 
ervoor.  

Er liggen nu 2.359 COVID-patiënten in het ziekenhuis, van wie 588 op de afdelingen 
intensieve zorg. 

Met gemiddeld elke dag 25 nieuwe overlijdens stierven er in totaal nu al 22.728 mensen aan 
de gevolgen van COVID-19.  

Al 977.985 mensen kregen ondertussen minstens één dosis van een vaccin toegediend, goed 
voor 8,51 procent van de bevolking. 442.946 van hen (3,85 procent) kregen ook al een tweede 
dosis, en zijn dus volledig gevaccineerd. Het gaat om cijfers tot en met afgelopen zondag, later 
deze voormiddag volgt nog een extra update door Sciensano. 
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In Vlaanderen zijn nu meer dan 600.000 inwoners minstens deels ingeënt, of 9,09 procent. 
278.600 onder hen, - 4,2 procent - zijn volledig gevaccineerd met beide dosissen. 

Gemiddeld komen nu er elke dag 32.000 vaccins bij, waarmee de versnelling zich verderzet. 
Afgelopen donderdag werd een record gevestigd met 59.757 dosissen op een dag, mogelijk 
worden dat er nog 60.000 bij de nieuwe update van Sciensano deze voormiddag. Bron: De 
Morgen, 23 maart 2021.   

Belgische gezondheidsdeskundigen vinden dat het land weer terug in lockdown moet om het 
coronavirus te beteugelen. Sinds België de golf van oktober wist te bedwingen, was het aantal 
dagelijkse besmettingen niet zo hoog als nu. ‘De cijfers zijn nu van dezelfde orde als die we 
gezien hebben bij de start van de tweede golf’, zegt viroloog Steven Van Gucht. ‘Het virus weert 
zich als een duivel in een wijwatervat, met de hete adem van het vaccin in zijn nek.' Hij ziet 
het liefst snelle en krachtige maatregelen. ‘Het lijkt me nu beter om drastisch te zijn.' De 
verantwoordelijke ministers overleggen deze week. Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 

België gaat verder op slot na stijging besmettingen en 
ziekenhuisopnames 

België gaat weer verder op slot, nu vooral het aantal ziekenhuisopnames maar ook de 
besmettingen met het coronavirus blijven stijgen. De niet-noodzakelijke winkels mogen alleen 
open op afspraak en de hele grote winkels voor maximaal vijftig mensen tegelijk. De 
contactberoepen als kappers moeten weer dicht voor voorlopig vier weken. Het lager en 
voortgezet onderwijs gaat een week eerder met paasvakantie, vanaf maandag, heeft 
het Overlegcomité van de zes regeringen besloten na een spoedbijeenkomst. 

Er is volgens premier Alexander De Croo gekozen voor een "korte pijnperiode, een 
paaspauze" in de hoop de opflakkering terug te dringen. 

Sluiting van de scholen was een heet hangijzer. Maar met de paasvakantie in zicht is besloten 
van die vrije dagen te profiteren en de lessen vanaf maandag al op te schorten en niet vanaf 
Goede Vrijdag volgende week. De kleuterklassen blijven nog wel die vier dagen open. Het 
aantal personen waarmee Belgen buiten hun gezin in de buitenlucht mogen afspreken wordt 
weer teruggeschroefd van tien naar vier personen. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  

Tweehonderd studenten samen op Ladeuzeplein in Leuven 

Op het Ladeuzeplein in Leuven zijn gisteravond tweehonderd studenten samengekomen. Er 
heerste een uitgelaten sfeer, inclusief drank. Rond 23.00 uur werd het plein ontruimd door 
de politie. 

Of het om een georganiseerde bijeenkomst ging, is niet duidelijk. Regelmatig ontstonden er 
groepjes van wel twintig studenten om te zingen en te knuffelen. Ook mondmaskers waren er 
niet overal te zien. 

‘Schrik van corona?’, zei één van de studenten. ‘Helemaal niet. Wel van boetes. Maar ik denk 
niet dat we die hier gaan krijgen.’ Ook andere studenten leken zich weinig zorgen te maken. 
‘Gewoon een beetje opletten, hé’, viel er te horen. ‘We hadden er veel goesting in.’ 

‘Wij hebben alle vijf al corona gehad’, viel er bij nog een ander groepje studenten te horen. ‘We 
zijn dus immuun. Het maakt dan toch niet uit dat we hier staan? Wij zitten al een jaar binnen 
en zijn het beu. Iedereen heeft enorm veel nood aan sociaal contact en feesten.’ Bron: De 
Stentor, 24 maart 2021.  
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Bronkhorster molen heeft wind stevig mee in coronatijd: ‘onze omzet is 
bijna verdubbeld’ 
 
Waar veel andere ondernemers en bedrijven na een jaar corona zuchtend de trieste balans 
opmaken, wrijven ze zich bij de Bronkhorster Molen vergenoegd in de handen. Daar hebben 
ze juist een absoluut topjaar achter de rug. Er werd in de monumentale molen in het 
buitengebied van Steenderen nog nooit zoveel verkocht als nu, in coronatijd.  
 
Meel, bloem, cake- en broodmix, pannenkoekenmix, muesli. Het vliegt de Steenderense 
molenwinkel uit. Het aantal klanten verdubbelde ondanks corona. Of juist dankzij? Het 
laatste lijkt aannemelijker, zegt Rieks Eggens. Hij is behalve voorzitter van Stichting De 
Bronkhorster Molen ook een van de vier molenaars. Bron: De Stentor, 19 maart 2021. 
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Rieks Eggens bij de monumentale Bronkhorster Molen. ‘Normaal gesproken is onze omzet 
jaarlijks rond de 2.000 euro. Nu tikken we de vierduizend aan. Elke euro is hard nodig, want 
wij draaien puur op vrijwilligers.’ © Jeroen Jazet     
 
 

Rapport over ontstaan coronavirus volgende week gepubliceerd 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat het rapport over het ontstaan van het 
coronavirus volgende week wordt gepubliceerd. Het onderzoeksverslag zou eigenlijk begin 
deze week al openbaar worden gemaakt, maar dat is met minimaal een week uitgesteld. 
 
Voor het onderzoek gingen deskundigen naar het Chinese Wuhan om uit te zoeken hoe het 
virus is ontstaan. De Nederlandse viroloog Marion Koopmans was daar ook bij. Aan het eind 
van het veldonderzoek in China werd al een persconferentie gehouden. Daar werd door een 
Chinese onderzoeker gezegd dat het virus verscheidene bronnen kon hebben, maar dat het 
waarschijnlijk afkomstig is van dieren. Bron: AD, 19 maart 2021.   
 

Beperkte lockdown voor inwoners Parijs 

De twaalf miljoen inwoners van Parijs en omstreken krijgen de komende vier weken te maken 
met een beperkte lockdown. De maatregel die vrijdag middernacht ingaat is volgens premier 
Jean Castex nodig omdat het coronavirus de laatste tijd weer in opmars is in de Franse 
hoofdstad, waar de stroom patiënten de ziekenhuizen overweldigt. 

Ook vijftien andere departementen krijgen te maken met de beperkte lockdown. Scholen 
blijven wel open, maar alle niet-essentiële winkels uitgezonderd boekhandels moeten dicht. 
Mensen moeten binnen tien kilometer van hun huis blijven. Reizen naar andere regio's is niet 
toegestaan. 

In Frankrijk geldt al een avondklok vanaf 18.00 uur, maar die gaat vanaf zaterdag een uur 
later in. In de regio rond Nice en rond Duinkerken in het noordwesten geldt sinds enkele 
weken een weekendlockdown. Bron: AD, 18 maart 2021.  
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Parijzenaars ontvluchten de stad na aankondiging nieuwe lockdown 
 
Parijzenaars wisten niet hoe snel de stad uit moesten komen, na de aankondiging van de 
Franse premier Jean Castex dat er vandaag een nieuwe lockdown ingaat. De nieuwe 
maatregelen gelden voor zestien departementen, inclusief de regio Parijs. 
 
Het resultaat was een ware stormloop op treinkaartjes. Het werd al snel onmogelijk een plaats 
in een trein naar Bretagne of het zuidwesten te boeken. Een treinreis naar Rennes of Biarritz 
is niet meer mogelijk. Ook vliegtuigen naar Corsica zitten vol. Bijna alle departementen waar 
de strengere lockdown gaat gelden zijn in het noorden, van de regio Parijs tot aan het Kanaal 
en de Belgische grens. De lockdown gaat vier weken duren, omdat het coronavirus weer aan 
een opmars bezig is. 
 
Scholen blijven wel open, maar alle niet-essentiële winkels uitgezonderd boekhandels moeten 
dicht. Mensen moeten tijdens de lockdown binnen tien kilometer van hun huis blijven. Reizen 
naar andere regio's is niet toegestaan.  Bron: AD, 19 maart 2021.    
 
Bijna alle departementen waar de strengere lockdown gaat gelden zijn in het noorden, van de 
regio Parijs tot aan het Kanaal en de Belgische grens. De lockdown gaat vier weken duren, 
omdat het coronavirus weer aan een opmars bezig is. Bron: De Stentor, 19 maart 2021.  

Carnavalsfeest in Marseille 

Ongeveer 6.500 mensen hebben zondag in het centrum van Marseille deelgenomen aan een 
carnavalsfeest. Dat was niet toegestaan vanwege de coronapandemie. De politie bestempelde 
de bijeenkomst als 'onverantwoord' en dreef de feestvierders omstreeks 18.30 uur uiteen bij 
de oude haven. 

De deelnemers, de meesten jong en zonder mondkapjes, waren 's middags in een bonte stoet 
met muziek en dans door de omgeving getrokken van La Canebière, een kilometer lange en 
bekende straat die dwars door de binnenstad loopt. 

‘Jonge mensen zijn het zat om opgesloten te worden. Er zijn hier geen kwetsbare ouderen die 
gevaar lopen, alleen jongeren’, zei een deelnemer tegen een verslaggever van persbureau AFP. 
Naast hem passeerden carnavalsvierders vermomd als zonnebloemen, gorilla's of doktoren. 
Vorig jaar werd dit beroemde carnaval in Marseille afgelast vanwege de lockdown. Bron: De 
Stentor, 21 maart 2021. 

De Franse autoriteiten zijn woedend vanwege een illegaal straatfeest dat gisteren werd 
gehouden in Marseille. Het merendeel van de ruim zesduizend feestgangers droeg 
daarbij geen mondkapje. 'Volkomen onacceptabel', noemt het ministerie van Binnenlandse 
Zaken het. En ook de burgemeester van de havenstad is enorm boos. ‘Ik ben woedend', 
twittert Benoit Payan. ‘De egoïstische houding van een paar onverantwoordelijke mensen 
is onaanvaardbaar.’ Bron: De Stentor, 22 maart 2021.  

Vijfendertig nieuwe vaccinatiecentra in Frankrijk 

De komende dagen komen er in Frankrijk 35 enorme vaccinatiecentra bij. De zogenoemde 
'vaccinodromes' moeten helpen om de Fransen sneller te kunnen inenten tegen het 
coronavirus. Tot nu toe konden die vooral bij lokale artsen, apotheken of ziekenhuizen terecht. 
Hoewel de Franse overheid aanvankelijk niet heel enthousiast was over het idee van de 
reuzenpriklocaties, gaat nu het roer om. 

President Emmanuel Macron noemt het vaccinatieprogramma een nationale prioriteit en 
benadrukt dat het inenten 'in de ochtend, middag en avond' moet doorgaan. Zo'n negen 
procent van de Fransen heeft momenteel zeker één dosis vaccin gehad. De bedoeling is 
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om half juni dertig miljoen mensen te hebben gevaccineerd. Iets minder dan de halve 
bevolking. Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  

Franse minister van cultuur is besmet met coronavirus 

De Franse minister van Cultuur Roselyne Bachelot is in een ziekenhuis 
opgenomen met coronaklachten. De 74-jarige politica werd zaterdag positief getest. Het is niet 
bekend hoe ernstig haar klachten zijn. 

Bachelot is van huis uit farmacoloog en was eerder minister in kabinetten van de premiers 
Jean-Pierre Raffarin en François Fillon en presentatrice in verscheiden media. Vorig jaar trad 
ze tot het kabinet van premier Jean Castex toe. 

Bachelot is niet de enige minister in een ziekenhuis met corona. Ook de minister van Arbeid, 
de 59-jarige Elizabeth Borne, wordt in een hospitaal aan coronaklachten behandeld. Bron: De 
Stentor, 24 maart 2021. 

 

© AP — Roselyne Bachelot 

Twee op de drie landen in Europa zien coronacijfers stijgen: hier is de 
toestand het meest dramatisch 

Niet alleen in België gaan de coronacijfers weer omhoog. Maar liefst twee op de drie landen in 
Europa zien de curves opnieuw de hoogte in gaan. In een aantal gevallen is de situatie zelfs 
ronduit dramatisch te noemen. Een overzicht. 

ESTLAND 

Het land dat op dit moment de slechtste cijfers heeft van heel Europa, is Estland. Vijf weken 
geleden gingen de curves er opeens steil omhoog. Een week geleden nam het land de Europese 
koppositie over van Tsjechië en sindsdien staat het onafgebroken bovenaan in de Europese 
ranglijst. De besmettingsgraad is met 1.515 per 100.000 inwoners in de jongste veertien dagen 
een van de hoogste ter wereld. 

Volgens de Estse overheid kwamen er gisteren 1.784 nieuwe bevestigde gevallen bij in 24 uur. 
Ter vergelijking: in België ging het zevendaagse gemiddelde gisteren naar 2.958 nieuwe 
bevestigde gevallen per dag, maar ons land telt wel tien keer zo veel inwoners (11 miljoen 
tegenover 1,2 miljoen in Estland). Maandag maakte premier Kaja Kallas (43) bekend dat ook 
zij positief had getest, maar ze zou slechts milde klachten hebben. 
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Gisteren lagen er 691 mensen in het ziekenhuis in Estland, van wie 66 op de dienst intensieve 
zorg. Bij ons waren dat er respectievelijk 2.086, van wie 523 op intensieve. Nogmaals met de 
bemerking dat België tien keer zo veel inwoners telt. In Estland werden gisteren ook zes 
nieuwe coronadoden gerapporteerd, wat het totale aantal op 745 brengt. In ons land lag het 
zevendaags gemiddelde gisteren op 25 doden, met in totaal al 22.572 overlijdens door het 
virus. Ons land heeft wel een zeer strikte manier van tellen, veel strikter dan de meeste andere 
landen. 

Eind vorige maand kondigde de Estse regering strengere coronamaatregelen aan in een poging 
om het tij te keren. Eerder werd een vrij relaxte aanpak gehanteerd. Secundaire scholen en 
hoger onderwijs gingen nu over op afstandsonderwijs en zwembaden, bioscopen, theaters, 
musea en casino’s sloten de deuren. Vorige week gingen ook niet-essentiële winkels dicht en 
kwam er een ban op samenscholingen van meer dan twee personen. Restaurants mogen alleen 
nog afhaalmaaltijden aanbieden. Premier Kallas riep iedereen maandag nog eens op om zo 
veel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te beperken. 

TSJECHIË 

Tsjechië voerde een maand lang de coronaranglijst aan in Europa, maar lijkt nu de cijfers 
enigszins om te buigen. Eind oktober en begin januari kende het land twee hoge coronagolven. 
De nieuwe golf - die begin deze maand een piek bereikte - haalde net niet hetzelfde niveau. 
Maar de weg is nog lang, want het land heeft nog altijd het op één na hoogste aantal nieuwe 
besmettingen van heel Europa. 

Gisteren kwamen er 11.928 nieuwe gevallen bij, wat het totaal op 1.439.019 bevestigde 
besmettingen brengt. Vanmorgen lagen er 8.910 patiënten in het ziekenhuis, van wie 1.989 
op intensieve zorg. Dat is een pak meer dan in België, dat ongeveer evenveel inwoners telt. Het 
aantal overlijdens schommelt dan weer rond hetzelfde niveau, met in totaal 24.117 
coronadoden in Tsjechië.   

De gezondheidszorg blijft in zijn voegen kraken in het Oost-Europese land en daarom zit de 
regering opnieuw samen om de toestand te evalueren. Normaal zou de lockdown zondag 
eindigen, maar een versoepeling van de maatregelen lijkt er niet aan te komen. Sinds twee 
weken is er ook al een verbod om te reizen tussen verschillende regio’s. Scholen en diensten 
sloten eerder al de deuren.   
 

 
 
@  Reuters 
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HONGARIJE 
 
Een ander Europees land dat een zorgwekkende stijging van het aantal besmettingen 
optekent, is Hongarije. Vanmorgen maakte de regering bekend dat er 6.502 nieuwe 
besmettingen waren bijgekomen, wat het totaal op 539.080 brengt sinds het begin van de 
pandemie. Er was ook een recordaantal van 207 coronadoden, waarmee het aantal overlijdens 
al op 17.628 uitkomt. Er ligt ook een recordaantal van 10.386 coronapatiënten in het 
ziekenhuis, van wie er 1.170 beademing nodig hebben. Volgens de artsenvereniging in 
Hongarije is de toestand kritiek en kan het zorgsysteem elk moment op zijn grenzen botsen.  
 
Volgens het kabinet van premier Viktor Orban wordt de piek van de derde coronagolf in 
Hongarije ten laatste eind deze maand verwacht. Van versoepelingen kan nu dan ook geen 
sprake zijn, klinkt het. Morgen zal Orban de nieuwe maatregelen bekendmaken. Sinds 
november is er in Hongarije een avondklok van kracht die ingaat om 20 uur. Niet-essentiële 
winkels en restaurants zijn dicht. Voor scholen geldt afstandsonderwijs. 
 
Veel zal ook afhangen van hoe het vlot met de vaccinaties. Hongarije is een van de beste 
leerlingen van de klas in Europa: 14,6 procent van de inwoners heeft al een eerste prik gehad 
en 4,21 procent is volledig gevaccineerd. Dat komt onder meer omdat Hongarije ook Chinese 
en Russische vaccins gebruikt, hoewel die nog niet goedgekeurd zijn door het Europese 
Geneesmiddelenagentschap (EMA). Hongarije heeft ook de inentingen met het vaccin van 
AstraZeneca niet gepauzeerd, in tegenstelling tot heel wat andere landen die zich zorgen 
maken over mogelijke neveneffecten. Tegen juni zou al wie dat wil, ingeënt moeten zijn in 
Hongarije.  
 
MALTA 
 
Malta lijkt net als Tsjechië over de top van haar recentste - maar ook hoogste - coronagolf te 
zijn. Het staat in Europa wel nog altijd op de vierde plaats qua besmettingsgraad. Het 
ministerie van Volksgezondheid maakt vandaag melding van 243 nieuwe gevallen, wat het 
totaal doet stijgen tot 27.515. Daarbij moet wel vermeld worden dat Malta maar een half 
miljoen inwoners telt. De afgelopen 24 uur waren er twee overlijdens, wat het dodental op 363 
brengt. Volgens minister van Volksgezondheid Chris Fearne is de stijging van het aantal 
gevallen vooral te wijten aan de Britse variant, die verantwoordelijk is voor 60 procent van de 
nieuwe besmettingen. 
 
Een week geleden sloot Malta alle niet-essentiële winkels en scholen voor een maand. Verder 
werd reizen van het hoofdeiland naar Gozo beperkt, georganiseerde sporten verboden en 
mogen geen huwelijksfeesten meer plaatsvinden. In het openbaar mogen nog maximaal vier 
in plaats van zes mensen samenkomen. Planbare medische ingrepen zijn stopgezet om dokters 
en verplegers op corona-afdelingen te kunnen inzetten. 
 
Maar er is ook goed nieuws. Malta blijft afgetekend op kop in de Europese Unie als het gaat 
over de vaccinatiecampagne. Maar liefst 19,39 procent van de bevolking heeft al een eerste 
prik gehad en 9,21 procent is volledig gevaccineerd. Geen enkel ander land in de EU doet 
beter. Tegen eind augustus zou het land volgens minister Fearne groepsimmuniteit moeten 
bereiken, wanneer 70 procent van de volwassenen ingeënt is. 
 
POLEN 
 
Ook in Polen is het sinds een maand alle hens aan dek. Gisteren werden 25.000 nieuwe 
coronabesmettingen gemeld op een totale bevolking van 38 miljoen, het hoogste dagelijkse 
aantal sinds de piek van november. Er overleden 453 mensen, wat de totale dodentol op 
48.032 brengt. Over de hele week beschouwd, steeg het aantal besmettingen met 38 procent 
en het aantal overlijdens met 24 procent. 
 
De bezetting in de ziekenhuizen ging met 17 procent omhoog. Er zijn nu 21.511 
coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen en 2.193 van hen liggen aan de beademing. 
Daarmee is nog een kwart van de capaciteit over. De regering heeft de regionale autoriteiten 



77 

 

desondanks de opdracht gegeven om ziekenhuizen voor te bereiden op een grotere instroom 
van patiënten met Covid-19. Minister van Volksgezondheid Adam Niedzielski wijst net als in 
Malta naar de opmars van de Britse variant, die goed is voor 52 procent van de nieuwe 
infecties. 
 

 
 
@ EPA  
 
De regering kondigde gisteren alvast nieuwe maatregelen aan. Telewerk wordt aanbevolen en 
hotels, bioscopen, sporthallen, zwembaden, sauna’s, schouwburgen, musea en de meeste 
winkels in shoppingcenters moeten sluiten. De maatregelen gelden voorlopig van zaterdag 20 
maart tot vrijdag 9 april. “De pandemie blijft aan kracht winnen en er zijn geen aanwijzingen 
dat dit gaat verminderen”, aldus Niedzielski. Als ze het virus niet voldoende afremmen, rest 
volgens hem alleen een nationale lockdown. 
 
 
BULGARIJE 
 
Sinds eind januari gaan ook de cijfers in Bulgarije gestaag omhoog. Afgelopen week nam het 
aantal bevestigde besmettingen toe met 40 procent. Vandaag werden 4.210 nieuwe gevallen 
opgetekend op een bevolking van 7 miljoen. Dat is flink meer dan bij ons. Er werden in totaal 
al 291.769 besmettingen gerapporteerd en 11.715 overlijdens door corona. Er liggen ook 
7.804 mensen in het ziekenhuis, van wie 609 op intensieve zorg.  
 
De cijfers hebben de overheid ertoe genoopt om vanaf maandag nieuwe restricties op te leggen 
in het hele land. Die zullen zeker tien dagen van kracht blijven, aldus minister van 
Volksgezondheid Kostadin Angelov. Scholen, restaurants en winkelcentra gaan tot het einde 
van de maand dicht, net als theaters, bioscopen en fitnesscentra. Er mogen ook geen grote 
privéfeesten meer georganiseerd worden. Er worden verder ook maatregelen genomen om de 
verkiezingen op een veilige manier te laten doorgaan. Die staan gepland op 4 april.  
 
De aanpak van de coronacrisis door de regering ligt wel fel onder vuur in Bulgarije. Volgens 
de oppositie is die chaotisch en gaat het uitrollen van de vaccinatiecampagne veel te traag. 
Met amper 4,09 procent van de bevolking die al een eerste spuitje kreeg en 0,89 procent die 
al volledig gevaccineerd is, staat Bulgarije op de allerlaatste plaats in Europa. Bulgarije was 
ook een van de zes landen die kritiek uitte op het verdelen van de vaccins in Europa. Dat zou 
niet eerlijk gebeuren.  Bron: De Morgen, 18 maart 2021.   
 
 

In Bulgarije 8545 coronapatiënten in ziekenhuis 
 
Momenteel liggen er in Bulgarije 8545 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is het hoogste 
aantal sinds de uitbraak van de pandemie. 



78 

 

 
Een derde besmettingsgolf overspoelt Bulgarije op dit moment, waardoor het land zich 
genoodzaakt ziet om vanaf maandag strengere lockdownmaatregelen te treffen. Scholen, 
restaurants, grote winkels en sportscholen moet tien dagen de deuren sluiten. 
 
En dat terwijl de Bulgaarse minister van Gezondheid een week geleden nog verklaarde dat het 
coronavirus onder controle was. 
 
Bulgarije, een land met zeven miljoen inwoners, heeft 302 480 besmettingen gehad en bijna  
twaalf duizend mensen zijn aan het virus overleden. Bulgarije is van alle EU-landen het 
traagst met het vaccineren van coronavaccins. Bron: AD, 21 maart 2021.   
 
 

Nieuwe variant coronavirus B.1.214 of Spike Insertion 
 
Wetenschappers hebben in het laboratorium van de universiteit van Luik een nieuwe variant 
van het coronavirus ontdekt. Dat meldt de Belgische krant Le Soir. Het gaat om de variant 
B.1.214 of 'Spike Insertion'. Bij ongeveer vier procent van alle besmettingen in België zou het 
om deze variant gaan. De wetenschappers vinden de variant niet verontrustend. 
 
Professor menselijke genetica Vincent Bours van de Luikse universiteit: ‘We zien dat de variant 
geleidelijk toeneemt in België, vooral rond Brussel, Vlaams-Brabant en Henegouwen.’ 
 
Bours is er vrijwel zeker van dat het geen Belgische variant is. Hij zegt dat deze afkomstig zou 
kunnen zijn uit Afrika ten zuiden van de Sahara. Door reizen zou de variant in België terecht 
zijn gekomen. Bron: AD, 21 maart 2021.    
 
 

Marktkooplui gaan door met kort geding tegen overheid 

Marktkooplui gaan door met hun eerder aangekondigde kort geding tegen de overheid wegens 
de gedeeltelijke sluiting van markten. Ze willen dat ook non-foodkramen weer worden 
toegelaten. Gesprekken daarover met de overheid haalden volgens de Centrale Vereniging voor 
de Ambulante Handel (CVAH) niets uit, dus stapt de belangenvereniging naar de rechter. 

Markten zijn vooralsnog alleen open voor kramen die voedingswaren verkopen of essentieel 
geachte drogisterijwaren, terwijl andere marktkooplieden worden geweerd om 
coronabesmettingen tegen te gaan. De CVAH vindt dit een onzinnige maatregel en stelt dat 
markten weer volledig open kunnen, omdat het besmettingsrisico in de open lucht veel 
beperkter zou zijn dan binnen. Door de lockdownregels zitten volgens de CVAH vijfduizend 
ondernemers met non-foodkramen noodgedwongen thuis. 

De CVAH kondigde eerder al juridische stappen aan, maar wachtte vervolgens twee weken op 
een eventuele reactie van de landsadvocaat. Nadat een reactie volgens de belangenvereniging 
uitbleef, heeft haar advocaat de Staat gedaagd voor de rechtbank in Den Haag. Bron: AD, 19 
maart 2021.   
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© RTL 4 — Jasper Wever tijdens een aflevering van The Voice. 

Gezin van Jasper Wever heeft corona 

Het hele gezin van The Voice-deelnemer Jasper Wever (28) heeft corona, behalve de zanger 
zelf. Hij mag vanavond, na de halve finale in de zangwedstrijd, dan ook niet naar huis om zijn 
ervaringen te delen met zijn geliefden. Dat werd zojuist bekend na zijn tweede optreden in de 
halve finale. ‘Het is allemaal geregeld', zei hij. ‘We doen het met facetimen.' Bron: AD, 19 maart 
2021.   

North Sea Jazz wordt verplaatst naar volgende jaar 
 
Het NN North Sea Jazz Festival 2021 wordt verplaatst naar 8, 9 en 10 juli volgend jaar. Dat 
heeft concertorganisator Mojo donderdag bekendgemaakt. Ook het openingsconcert van John 
Legend op donderdag 8 juli 2021 gaat niet door. Of dit concert ook verplaatst kan worden, 
wordt nog onderzocht. Het is het tweede jaar dat North Sea Jazz door corona niet doorgaat. 
Bron: AD, 18 maart 2021.    
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Garantiefonds voor evenementensector 

De overheid staat vanaf 1 juli grotendeels garant voor de gemaakte kosten als 
een concert, festival, sportwedstrijd of congres toch niet kan doorgaan als gevolg van 
coronabeperkingen of het opleven van de pandemie.  

Mona Keijzer, demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat kondigde na 
de ministerraad aan dat er een garantiefonds komt van 385 miljoen voor 
de evenementensector. 

Organisatoren kunnen op dit fonds terugvallen als een evenement vanwege de corona-
pandemie toch niet door kan gaan. Bij annulering krijgen zij tachtig procent van de kosten 
vergoed, voor de overige twintig procent kunnen zij een lening krijgen. 

Keijzer: ‘We willen natuurlijk allemaal weer graag naar Dance Valley, North Sea Jazz, noem 
ze allemaal maar op. De voorbereiding kost tijd en geld. Als vanwege het epidemiologische 
beeld evenementen onverhoopt weer afgelast moeten worden, kunnen ze de kosten via 
een subsidieregeling van de overheid voor tachtig procent vergoed krijgen.’  

De coronataskforce van de cultuursector is blij met de nieuwe garantieregeling van de 
overheid. Die staat vanaf 1 juli grotendeels garant voor de gemaakte kosten als een concert, 
festival, sportwedstrijd of congres toch niet kan doorgaan als gevolg van coronabeperkingen. 
Daarvoor zet het demissionaire kabinet 385 miljoen euro opzij. 

‘In eerste instantie zijn we hier heel enthousiast over’, stelt voorzitter Jan Zoet vrijdag in een 
reactie. ‘Al moeten we nog even studeren op de exacte voorwaarden en de praktische details.’ 
Bron: AD, 19 maart 2021.    

 

Max Verstappen in actie tijdens een eerdere demonstratie op het Circuit Park Zandvoort. © 
ANP 
 

Volksfeest Formule 1 in Zandvoort? ‘Wij blijven full power gaan voor een 
vol huis’ 
 
Ook dit Formule 1-seizoen wordt weer een jaargang vol onzekerheid, vanwege het coronavirus. 
Het vooruitzicht blijft troebel, maar gloort er na de zomer een ouderwets racefeest mét fans in 
Zandvoort?  
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Een Hollands racefestijn met dagelijks ruim 100.000 man in de duinen. Dat was altijd de inzet 
en met anderhalf jaar vertraging blijft dat doel onveranderd. In Zandvoort werken ze niet met 
een plan B. ‘Zolang niet bewezen is dat het straks niét kan, gaan wij ervan uit dat het wél 
kan’, zegt algemeen directeur Robert van Overdijk, die het speculeren graag aan anderen laat. 
Bron: AD, 22 maart 2021.  
  

Sombere vooruitzichten voor Parijs-Roubaix: ‘in Vlaanderen is de koers 
heilig, in Frankijk een last’ 
 
‘Ik ben er negentig procent zeker van dat Parijs-Roubaix ook dit jaar niet gereden zal worden.’ 
François Doulcier, de voorzitter van Les Amis de Paris-Roubaix, voelt de bui al hangen. ‘Weet 
je wat het probleem is? In Vlaanderen is koers religie. In Frankrijk is de koers een last.’ 
 
In de velden van Mons-en-Pévèle en Raismes, twee godvergeten dorpjes in het noorden van 
Frankrijk, wordt hard gewerkt. Twee tuinbouwscholen offeren er hun tijd in de klas voor op 
om de kasseien van twee bekende sectoren uit Parijs-Roubaix — Mons-en-Pévèle en Pont 
Gibus — berijdbaar te maken na de winter. Ze leggen er de schots en scheve blokken min of 
meer recht en zorgen voor een afwateringsgracht, zodat ze ook in de meest extreme 
weersomstandigheden niet veranderen in één enorme modderpoel. ‘Als we niks doen, wordt 
Parijs-Roubaix op termijn compleet onmogelijk, zelfs zonder Covid-19’, zegt Frédéric Vervelle, 
de begeleidende leerkracht van de tuinbouwschool van Lomme.  Bron: AD, 22 maart 2021. 
 

 
 
Les Amis de Paris-Roubaix. © Florian Van Eenoo Photo News  
 

Herstel verkoop bedrijfswagens 

De verkoop van bedrijfswagens vertoont tekenen van voorzichtig herstel in de Europese Unie. 
In februari steeg de verkoop op jaarbasis met 1,2 procent. Daarmee lijken ondernemers nog 
tijdens de coronacrisis vaker bereid om forse uitgaven te doen aan hun wagenpark. 

De vraag nam toe in Centraal-Europa en Italië, maar af in de meeste West-Europese landen. 
In totaal werden er 156.444 bedrijfswagens op kenteken gezet, meldt de 
Europese autobrancheorganisatie ACEA. Van bestelbusjes en andere lichte bedrijfsvoertuigen 
werden in februari 130.825 exemplaren verkocht, 0,4 procent meer dan in dezelfde maand in 
2020. In Nederland steeg de verkoop van bedrijfsbusjes met 10 procent. Bron: De Stentor, 24 
maart 2021. 
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© Milos Bicanski — Toeristen voor de Akropolis in Athene 

Griekenland wil historische plaatsen weer openen 

Griekenland wil historische plekken en bezienswaardigheden weer openen. Daaronder valt 
bijvoorbeeld de Akropolis in Athene. Ook komen er gratis wekelijkse coronasneltesten voor 
alle Grieken zodat medio mei het toeristenseizoen weer kan worden opgestart. Dat kondigde 
de regering vandaag aan. 

De versoepeling komt ondanks een voortdurende stijging van het aantal besmettingen. Bijna 
eenentwintig mensen per 100.000 inwoners hebben het virus. Om de beddencapaciteit voor 
patiënten te verhogen doen de gezondheidsautoriteiten een beroep op privéziekenhuizen. 

Vanaf morgen wordt de avondklok versoepeld en maandag mogen kappers open en zijn 
historische plekken toegankelijk voor korte bezoekjes. Musea blijven nog wel dicht. Bron: AD, 
19 maart 2021.   

Griekenland en Spanje openen grenzen voor buitenlands toerisme 

Griekenland en Spanje openen de deuren voor meer buitenlandse reizigers. Het wordt weer 
mogelijk om vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Spanje te reizen, terwijl Griekenland 
gevaccineerden uit alle EU-landen en Israël toelaat. 

Het Griekse ministerie van Toerisme meldt dat gevaccineerde reizigers wel moeten aantonen 
dat ze een coronaprik hebben gehad. Deze groep hoeft bij aankomst niet in quarantaine en 
hoeft ook geen negatieve coronatest te laten zien. Wanneer het nieuwe beleid ingaat, is nog 
niet bekend. 

Spanje staat vanaf 30 maart weer reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk toe. Dat was sinds 
december niet mogelijk vanwege zorgen over de Britse variant van het coronavirus. Er gold 
alleen een uitzondering voor Spanjaarden en inwoners van Spanje. Bron:  De Stentor, 23 
maart 2021. 



85 

 

 

© Reuters — Bezoekers op de Akropolis in Athene 

 

Bloedspannend: verkiezingen en de uitslag van de coronatest 

Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. 
Verslag van dag 370.    

We zitten weer in een mini-lockdown die de recalcitrantie in de familie een beetje naar boven 
haalt. Baldadigheid is misschien een beter woord. Ik kom net van een klein kussengevecht op 
de thuisschool, dat begon omdat de onderwijzeres van dienst een van de kleintjes betichtte 
van slampamperij bij het rekenen. Dat nam de beschuldigde niet en voor we het wisten was 
het joelen, schreeuwen en hollen. Tot ik gebeld werd door mijn werk en nog geheel in 
kussengevechtstijl schreeuwend de telefoon opnam. ‘ROB! Oh, sorry.’ 

Omdat de kleintjes aan het snotteren gingen en ook ik me niet helemaal goed voelde, deden 
we een coronatest en nu zitten we als familie voornamelijk thuis af te wachten tot we verder 
mogen. School, werk, spelen, het vindt weer allemaal binnen deze vier muren plaats. Gelukkig 
hadden we de boodschappen al binnen. 

Inmiddels is de situatie ten goede gekeerd, wat onze baldadigheid verklaart. De kleintjes 
snotteren nog wel een beetje, maar verder mankeert hun niks. Ook ik voel me weer beter. 
Maar als je eenmaal in die molen van de coronatest zit, mag je d’r niet zomaar uitstappen. We 
moeten afwachten tot de officiële uitslag binnen is. Een beetje absurd voelt het wel. Maar ja.   

Gelukkig valt er ondertussen van alles te beleven, zelfs op televisie, met de verkiezingen en de 
bloedspannende nasleep. Zo’n uitslagenavond op de bank, het is toch altijd weer een belevenis 
vol onverhoopte en gehoopte ontwikkelingen. Die laatste jammer genoeg altijd wat minder dan 
die eerste. En emoties hè. Als bij de beste voetbalwedstrijden. 

Op zeker moment kwam de oudste naar beneden. Kon niet slapen. Ach, ze hoefde toch niet 
op de fiets naar school de volgende morgen, dus lag ze even later vanonder een dekentje de 
historie mee te maken. Levende lessen staatsinrichting, denk ik dan maar. 

Tja, en ondertussen maar wachten op het belletje dat ons bevestigt wat we al weten. Normaal 
wil ik m’n telefoon wel eens her en der laten slingeren, maar nu gaat-ie dus mee naar de 
raarste plekken. Hij zal maar eens afgaan terwijl je niet in de buurt bent. Je weet dat het een 
kafkaiaanse speurtocht wordt om zo’n uitslag alsnog te achterhalen. Bron: AD, 19 maart 
2021.  
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Frank Poorthuis. © Marco de Swart 

 

 

Koning praat met ambtenaren uit Apeldoorn via zoom 

Je hebt zoom-sessies en je hebt zoom-sessies. Digitale vergaderingen zijn tegenwoordig aan 
de orde van de dag, maar als koning Willem-Alexander aanhaakt heb je toch een ervaring 
erbij. En in het geval van Linda Hooijer een mooie opsteker in de zak. 

Zij zit, met een paar collega-ambtenaren van de gemeente Apeldoorn, de burgemeester, de 
politiechef en een gemeenteraadslid vrijdagmiddag virtueel in dezelfde ruimte als de koning. 
‘Best spannend. Normaal merk je dat iedereen toch een beetje zijn eigen ding doet tijdens zo'n 
meeting. Nu was iedereen wel behoorlijk alert en actief.’ Bron: De Stentor, 19 maart 2021.    
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Staatssecretaris Economische Zaken Mona Keijzer is positief getest op 
coronavirus 

Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken, CDA'er Mona Keijzer, is positief 
getest op het coronavirus. 'Geen zorgen', twittert ze. 'Ik voel mij goed'. Keijzer zit 
in thuisisolatie en doet haar werk de komende tijd op afstand.  
 
Waar en wanneer Keijzer geïnfecteerd is geraakt, is nog onduidelijk. Afgelopen vrijdag 
vergaderde ze nog met collega's tijdens de wekelijkse ministerraad. Of andere bewindslieden 
nu uit voorzorg in quarantaine moeten, is onbekend. 
 
Vaak rekent de GGD twee dagen voor de eerste klachten als potentiële besmettelijke periode. 
Bron: De Stentor, 22 maart 2021.  
 
 
Regering hoeft niet in quarantaine 

De regeringsploeg hoeft niet in quarantaine nu staatssecretaris Mona Keijzer besmet is, zegt 
coronaminister Hugo de Jonge vandaag. De leden van het demissionaire kabinet krijgen wel 
het advies om zich te laten testen. 

Het RIVM maakt zodra iemand in de directe omgeving besmet is, onderscheid tussen drie 
categorieën. ‘Als je in dezelfde ruimte verkeert, dan geldt dat als een categorie-3 
contact: overige contacten’, legt De Jonge uit. 

‘Dan moet je jezelf in de gaten houden. Dan hoef je niet in quarantaine, maar je moet je 
klachten in de gaten houden. Het advies is om te testen op dag vijf na het risicovolle contact. 
Dat zou woensdag zijn, dus dat is het advies aan de collega's.’ Bron: de Stentor, 22 maart 
2021.  

 

 

Explosieve toename van aantal positieve tests in IJsselland, Deventer 
zeldzaam lichtpuntje 
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In de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland zijn tussen 
gisterochtend en vanochtend 650 positieve coronatests geregistreerd, 160 meer dan gisteren. 
Die toename komt - op één besmetting na - volledig op het conto van IJsselland. Deventer 
vormt het zeldzame lichtpuntje in die regio.  
 
Het afgelopen etmaal telde IJsselland liefst 273 coronagevallen, een aantal dat sinds 10 
januari niet meer zo hoog lag. De voorgaande dagen lag het aantal positieve tests 
achtereenvolgend op 144, 160 en 114. Dat de coronagrafiek van IJsselland vandaag in een 
steile lijn omhoog schiet, dit 'm mogelijk gedeeltelijk in tests van eerdere dagen die later zijn 
doorgegeven, meldt het RIVM. Maar ook in dat geval blijft het aantal besmettingen zorgelijk. 
 
Slechts één gemeente in IJsselland kleurt op de coronakaart van vandaag geel: Deventer, met 
22 positieve tests per 100.000 inwoners. De rest van deze veiligheidsregio is donkeroranje 
(meer dan 27 besmettingen per 100.000 inwoners), uitgezonderd twee ‘rode gemeenten’ die 
meer dan 55 besmettingen per 100.000 inwoners tellen. 
 
Het gaat om Dalfsen (17 coronagevallen, 60 per 100.000 inwoners) en Zwartewaterland met 
liefst 55 besmettingen, 243 per 100.000 inwoners. Daarmee staat laatstgenoemde gemeente 
- in verhouding tot het aantal inwoners - met stip op één in de coronaranglijst van Nederland 
vandaag. 
 
Waarschijnlijk is de piek in Zwartewaterland ook voor een deel te verklaren vanwege later 
verwerkte meldingen. Een dag eerder lag het aantal positieve tests immers op 15. 
Desalniettemin is ook 70 registreerde besmettingen in 48 uur een zorgwekkend hoog aantal 
voor een gemeente van deze grootte.   
 
In Noord en Oost-Gelderland kwamen 253 coronagevallen aan het licht, net zoveel als 24 uur 
eerder. In Flevoland werd één positieve test meer geregistreerd: van 123 naar 124. In de 
polderprovincie kleurt geen enkele gemeente rood of donkeroranje: een teken dat er relatief 
weinig nieuwe besmettingen zijn binnengekomen. 
 
In Noord- en Oost-Gelderland valt Brummen in positieve zin op met slechts één positieve test. 
Hattem (49) en Voorst (45) doen het daar relatief slecht qua aantal nieuwe besmettingen per 
100.000 inwoners,  
 
In heel Nederland werden tussen gisterochtend en vanochtend 6187 positieve tests geteld, 
235 meer dan een dag eerder. Vergeleken met een week geleden gaat het om een toename van 
861 gevallen. Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal 
nieuwe besmettingen gestegen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 5856 
besmettingen per etmaal. 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is nu precies 2000, 8 meer dan gisteren. Er 
liggen nu 564 mensen met corona op een intensive care, 4 minder dan een dag eerder. Op de 
verpleegafdelingen liggen 1436 coronapatiënten, 12 meer dan gisteren. 
 
Vandaag zijn 234 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 4 
meer dan de vorige dag. Hiervan waren er 29 er zo slecht aan toe, dat ze naar de intensive 
care moesten. Er zijn nu 1041 ic-bedden bezet, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS), waarvan 477 door mensen die iets anders mankeren dan corona. 
 
Het LCPS verwacht nog steeds een geleidelijke stijging van de ziekenhuisbezetting door 
coronapatiënten als gevolg van de Britse variant van het coronavirus. Bron: De Stentor, 18 
maart 2021.  
 
Het aantal nieuwe coronagevallen is voor de tweede dag op rij gestegen. Het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontving afgelopen etmaal 6187 positieve tests, 235 
meer dan een dag eerder. Vergeleken met een week geleden gaat het om een toename van 861 
gevallen. 
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Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe 
besmettingen gestegen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 5856 
besmettingen per etmaal. 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met drieëndertig. Dat wil niet 
zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt 
overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Gisteren werden zevenenveertig 
coronadoden gemeld. Bron: AD, 18 maart 2021.     

Aantal coronapatiënten loopt op, steeds vaker besmettingen met Britse 
variant: Amphia voert dragen medisch mondmasker in voor bezoekers 

BREDA - Het Amphia Ziekenhuis (Breda/Oosterhout) adviseert patiënten, bezoekers en 
medewerkers dringend om een medisch mondkapje te dragen. Vanaf maandag wordt aan 
iedereen die het ziekenhuis betreedt een dergelijk mond/neusmasker uitgereikt. Ook zullen 
poliklinische afspraken de komende tijd zoveel mogelijk telefonisch of digitaal worden 
afgehandeld. 

De aangescherpte maatregelen zijn volgens het ziekenhuis nodig om Covid 19-uitbraken in 
Amphia, zoals eerder dit voorjaar in andere ziekenhuizen, te voorkomen. ‘Het aantal mensen 
dat besmet is met de Britse variant stijgt. Daarom nemen we deze voorzorgsmaatregel’, 
verklaart Amphia-woordvoerder Mark van Hassel. 

‘Na de uitbraken in andere ziekenhuizen heeft ons eigen OMT het besluit genomen om mensen 
dringend te adviseren een medisch masker in het ziekenhuis te dragen. Die geven extra 
bescherming ten opzichte van een normaal mondkapje.’ 

We hebben er voor gekozen om de algemene beschermingsgraad op een hoger niveau te 
brengen, aldus Mark van Hassel, Amphia Ziekenhuis 

Op een aantal afdelingen in Amphia, zoals de operatiekamers, de intensive care en op de 
speciale Covid-19-afdelingen wordt het medisch masker al gebruikt, zegt Van Hassel. ‘Maar 
we hebben er nu voor gekozen om de algemene beschermingsgraad op een hoger niveau te 
brengen.’ 

Bij de parkeergarage en de hoofdingang worden daarom vanaf maandag medische 
mondkapjes uitgedeeld.  ‘We hebben deze mondkapjes voldoende op voorraad’, aldus Van 
Hassel die benadrukt dat het om een dringend advies. ‘We kunnen mensen niet verplichten, 
maar we hebben deze maatregel ingevoerd om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken.’ 

Het aantal patiënten met het coronavirus stijgt langzaam in het Amphia Ziekenhuis in Breda. 
Lagen afgelopen dinsdag nog achtentwintig mensen met een Covid-19 besmetting in Amphia, 
vrijdag is dat aantal opgelopen naar vierendertig patiënten van wie er vijftien op de intensive 
care liggen.  

Behalve de invoering van het medisch mond/neusmasker heeft Amphia ook besloten om de 
komende tijd poliklinische afspraken zoveel mogelijk telefonisch of digitaal te doen. Patiënten 
die een afspraak hebben staan worden geïnformeerd wanneer dat het geval is. ‘Deze maatregel 
is bedoeld om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen naar het ziekenhuis komen. 
Natuurlijk moet het wel passen bij het ziektebeeld en de situatie waarin de patiënt verkeert. 
De kwaliteit van de zorg staat natuurlijk bovenaan.’ 

Ook de ‘één bezoeker per dag per patiënt-regel’ blijft voorlopig van kracht. ‘De maatregelen 
zijn bedoeld om het georganiseerd bij elkaar brengen van mensen terug te dringen om zo de 
derde coronagolf zo beperkt mogelijk te houden, voor zover wij daar als ziekenhuis een bijdrage 
in kunnen hebben.’ Bron: BN De Stem, 19 maart 2021. 
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Beveiliging op begraafplaats van Bodegraven om complotdenkers te 
weren 

De gemeente Bodegraven heeft beveiliging ingezet op de begraafplaats Vredehof 
om complotdenkers en hun sympathisanten te kunnen weren. De afgelopen tijd plaatsten 
tientallen activisten bloemen en actieborden op graven waarvan zij denken dat de overledenen 
zijn vermoord door een satanistisch pedonetwerk. Ook is de gemeente bang voor 
confrontaties tussen mensen die vinden dat er geen actie gevoerd mag worden op een 
begraafplaats en die actievoerders. 

De gemeente zegt dat de actievoerders via social media worden aangespoord door 
complotdenkers. Die geloven onterecht, zo stelt de gemeente, dat in Bodegraven sprake is 
geweest van een pedo-satanisch netwerk, waarbij kinderen vermoord zouden zijn. 
‘Nabestaanden voelen zich door de acties van deze activisten en complotdenkers zeer gegriefd. 
Daarnaast beschuldigen deze activisten op social media tientallen mensen valselijk van 
kindermoord of betrokkenheid bij dit satanisch pedonetwerk, terwijl hier geen enkel bewijs 
voor is. Mensen die onterecht beschuldigd worden zijn erg boos dat deze complotdenkers 
publiek zware beschuldigingen uiten.’ Bron: AD, 18 maart 2021.   

 

Interpol waarschuwt voor coronamisdaad 

Interpol waarschuwt voor een 'nieuwe golf' van coronamisdaad: criminelen die 
vaccinvoorraden stelen en handelen in nepvaccins. Secretaris-generaal Jürgen Stock roept 
landen op hun vaccindistributie goed te beveiligen. ‘Parallel aan de coronapandemie zien 
we een misdaadpandemie’, zegt Stock tegen Nieuwsuur. 

‘Vorig jaar hadden we al Covid-gerelateerde oplichting: handel in gestolen en nagemaakte 
beschermingsmiddelen, neptesten en medicijnen die nog helemaal niet bestonden. Nu zien we 
ook criminelen die nepvaccins produceren, simpelweg om er geld aan te verdienen.’  

Vooral landen die minder goed zijn georganiseerd, zijn kwetsbaar voor illegale medicijnhandel, 
zegt Stock. ‘In Europa is de dreiging niet zo groot want jullie hebben zeer veilige 
toeleveringsketens.’ 
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Onlangs onderschepte de politie voor het eerst een grote lading met duizenden nepvaccins. 
Die waren geproduceerd in China en werden verhandeld in Zuid-Afrika. Bron: AD, 19 maart 
2021. 

 
Jeroen Pols (R) en Willem Engel (L) © ANP  
 
 

OM seponeert aangifte Willem Engel: 'Geen bewijs van fraude door 
Kiesraad’ 
 
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 vertrouwt de uitslag niet en eist 
nieuwe verkiezingen. Tegen de Kiesraad heeft hij aangifte van fraude gedaan. Het Openbaar 
Ministerie meldt dat er van fraude geen sprake is en seponeert de aangifte. 
 
Engel werd de afgelopen maanden bekend als de voorman van Viruswaarheid, een actiegroep 
die talloze rechtszaken tegen de overheid aanspande over de coronamaatregelen. De 
dansschoolhouder uit Rotterdam vindt de maatregelen tegen het virus overdreven. Hij was 
ook prominent aanwezig bij veel corona-demonstraties. 
 
Engel sloot zich in eerste instantie aan bij de partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN), die al 
sprak over vijfendertig zetels. 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. ‘Ik wil geen hertelling, maar nieuwe 
verkiezingen. Zo snel mogelijk. Er is fraude gepleegd, dat is onacceptabel’, laat hij aan deze 
site weten. 
 
Engel heeft zogezegd ‘bewijsstukken’ aan het Openbaar Ministerie geleverd, maar de officier 
van justitie komt tot de conclusie dat ‘hierin geen bewijs valt te ontwaren voor het strafbare 
feit fraude’. ‘Ik zie geen aanleiding de aangifte jegens de Kiesraad verder te onderzoeken’, 
besluit de officier in een brief gericht aan Engel.  
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De Viruswaarheid-voorman laat het er niet bij zitten en stelt een artikel 12-procedure in, laat 
hij weten. ‘Dit is een beerput.’ Bron: AD, 18 maart 2021.  
 
 

Viruswaarheid-voorman Willem Engel moet voor rechter komen voor 
opruiing 
 
Willem Engel, de voorman van de actiegroep Viruswaarheid, moet volgende week voor de 
rechter komen op verdenking van opruiing. Ook heeft hij zich niet gehouden aan het bevel 
een demonstratie te beëindigen op 10 oktober in Den Haag. 
 
Engel moet volgende week dinsdag voor de politierechter in Den Haag verschijnen. Het 
Openbaar Ministerie stelt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing via Facebook. Op 
10 oktober vorig jaar schreef hij daar: ‘Ja, dan moeten we misschien agenten onder 
burgerarrest gaan stellen, want dit ehhh, want ze gijzelen nu he’’.   
 
 

 
 
Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid wordt tijdens een onaangekondigd protest op het 
Plein aangehouden. © ANP 
 
De Rotterdamse voorman van Viruswaarheid, een actiegroep  tegen het coronabeleid van de 
overheid, werd op die dag aangehouden tijdens een onaangekondigd protest op Het Plein in 
Den Haag tegen de coronaspoedwet die toen voorlag in de Tweede Kamer. Een groep 
demonstranten werd door de politie ingesloten en aangehouden. Engel was een van hen, hij 
deed daar verslag van op Facebook. ‘De demonstranten hebben wij meermaals gevorderd om 
weg te gaan mét waarschuwing dat er anders een aanhouding zou volgen’, aldus de politie 
toen. Engel zat toen een nacht vast. 
 
Het OM legt hem ook ten laste dat hij zich niet heeft gehouden aan het gebod van de 
burgemeester van Den Haag om de demonstratie te beëindigen. Engel kreeg daarna al een 
gebiedsverbod voor tien dagen voor Den Haag. 
 
De rechtbank in Den Haag is bekend terrein voor de dansleraar. Hij voerde er met 
Viruswaarheid al een reeks van processen tegen de overheid, onder meer tegen de avondklok. 
Viruswaarheid kwam recent nog in het nieuws omdat ING de bankrekening van de actiegroep 
blokkeerde omdat Viruswaarheid geen inzage gaf in de alle benodigde gegevens. Engel deed 
vorige week mee aan de Tweede Kamer-verkiezingen, hij stond tweede op ‘Lijst 30’, een 



93 

 

verzameling van mensen die tegen het coronabeleid zijn. De partij kwam met 0,1 procent van 
de  stemmen niet in de buurt van een Kamerzetel. Volgens Engel was er sprake van 
verkiezingsfraude. Bron: De Stentor, 24 maart 2021. 
 
 

Viruswaarheid-voorman Willem Engel is vrij en wilde direct door naar 
nieuwe demonstratie 
 
De in Den Haag aangehouden Viruswaarheid-voorman Willem Engel is vanmiddag om 15.00 
uur vrijgelaten en wilde daarna meteen door naar een demonstratie in Tilburg, die inmiddels 
is afgelopen. Engel werd gisteren bij een onaangekondigd protest aangehouden op verdenking 
van opruiing en van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Hij mag tien dagen 
Den Haag niet in. ‘Echt belachelijk, dat gaan we aanvechten’, laat jurist Jeroen Pols van 
Viruswaarheid aan deze site weten. 
 
De politie hield gisteravond na een onaangekondigd protest op het Plein in Den Haag vijf 
demonstranten aan, onder wie Willem Engel. Hij en twee anderen hebben een gebiedsverbod 
gekregen en zijn tien dagen niet welkom in Den Haag. Het Openbaar Ministerie beoordeelt 
hun zaken later. Twee andere verdachten zijn met een bekeuring naar huis gestuurd. 
 
Justitie en politie willen niet bevestigen dat Engel een gebiedsverbod heeft gekregen. Jurist 
Jeroen Pols van de actiegroep doet dat wel.  
 
De politie meldt dat ze gisteren eerder op de avond de aanwezigen op het Plein in Den Haag 
al hadden gesommeerd om te vertrekken. Daar werd in eerste instantie gehoor aan gegeven, 
maar tegen 21.00 uur waren de demonstranten weer terug op het Plein. ‘De demonstranten 
hebben wij meermaals gevorderd om weg te gaan mét waarschuwing dat er anders een 
aanhouding zou volgen’, aldus de politie. 
 
Volgens Pols vonden de aanhoudingen niet op het Plein, maar in een straat verderop plaats. 
De jurist stelt dat er voorafgaand aan de aanhouding helemaal geen sommatie is gedaan om 
de plek te verlaten. ‘Ze hebben Willem Engel aangehouden omdat hij Willem Engel is. Hij is 
zonder enige waarschuwing ingesloten en ingerekend. Kennelijk is dit een stap richting het 
nieuwe normaal.’ 
 
Meteen na zijn vrijlating ging Engel door naar Tilburg waar een andere demonstratie tegen de 
coronaregels aan de gang was. Zo’n honderd belangstellenden kwamen daar bijeen voor het 
‘Manifest voor vrijheid van meningsuiting.’ Dat is volgens de organisatoren bedoeld voor 
mensen die kritische vragen hebben over het coronabeleid of zich willen informeren.  
 
‘We willen mensen verbinden. Hoe zit het echt? Zonder verdeeldheid te zaaien of agressie op 
te roepen. Onze boodschap is: denk niet links, denk niet rechts, denk zelf na’, zegt mede-
organisator Simone Berkelmans. 
 
Het is niet duidelijk of Willem Engel op de demonstratie is geweest. Volgens jurist Pols laat hij 
zich in elk geval niet afschrikken door de aanhouding. ‘Het gaat prima met hem. Ze hebben 
hem goed behandeld op het politiebureau. Ook binnen de politie zijn er mensen die het met 
hem eens zijn’, meent Pols. 
 
Viruswaarheid riep dit weekend op om de komende dagen naar het Plein in Den Haag te 
komen om te protesteren tegen de zogenoemde coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag 
moet bieden voor de coronamaatregelen in Nederland. Afgelopen week werden meerdere van 
dit soort demonstraties ontbonden. Donderdag werden daarbij nog tachtig mensen opgepakt. 
Bron: AD, 11 oktober 2020.  
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Aanhoudingen na onaangekondigd protest op Plein Den Haag 
 
De politie heeft vanavond ‘meerdere’ mensen aangehouden na een onaangekondigd protest op 
het Plein in Den Haag. Onder hen was Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid.  
 
Eerder op de avond had de politie de aanwezigen op het plein al gesommeerd weg te gaan. 
Daar werd in eerste instantie gehoor aan gegeven, maar tegen 21.00 uur waren de 
demonstranten weer op het Plein. ‘De demonstranten hebben wij meermaals gevorderd om 
weg te gaan mét waarschuwing dat er anders een aanhouding zou volgen’, aldus de politie. 
 
De politiewoordvoerster kon niet zeggen hoeveel demonstranten er op het Plein waren, maar 
volgens de Telegraaf waren het er ongeveer honderd. Onder hen ook Willem Engel van 
actiegroep Viruswaarheid. 
 
Engel riep eerder op de avond op om vandaag en de komende dagen naar het Plein te komen 
om te protesteren tegen de zogenoemde coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet 
bieden voor de coronamaatregelen in Nederland. 
 
Afgelopen week werden meerdere van dit soort demonstraties ontbonden. Afgelopen 
donderdag werden daarbij tachtig mensen opgepakt. Bron: AD, 10 oktober 2021. 
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Dwars door Nederland gestuurd voor een coronatest: GGD kan grote 
aantal aanvragen niet aan 
 
De GGD kan het grote aantal aanvragen voor een coronatest niet aan. Gisterochtend raakten 
de telefoonlijnen overbelast en ook het computersysteem liep vast. Mensen werden naar de 
andere kant van het land gestuurd om zich te laten testen, terwijl volgens de GGD's in elke 
regio genoeg testcapaciteit is. 
 
Alexander Pleijter uit Haarlem probeerde gistermorgen via coronatest.nl een afspraak te 
maken voor een test. Hij kon kiezen tussen Amersfoort, Nijkerk en Harderwijk: allemaal dik 
een uur rijden. Dat zag hij niet zitten. ‘Woensdag had ik het ook al geprobeerd. Toen kreeg ik 
Heerhugowaard en Purmerend als opties. Toen dacht ik nog: ik wacht wel even tot 
morgenochtend, dan is er vast plek dichter bij huis.’ 
 
Een foute gok: toen de Haarlemmer later gisterenmorgen opnieuw inlogde, suggereerde het 
systeem een test in Middelharnis (1 uur en 35 minuten rijden) of Swifterbant (bij Dronten). 
Hij gaf de moed op.   
 
Ook Karin uit Arnhem kwam van een koude kermis thuis. Zij werd door het computersysteem 
naar Helmond, Enschede of Oostrum (bij Venray) gestuurd, vertelt ze op Twitter. Rik uit 
Utrecht kreeg woensdag de keuze tussen Helmond en Wageningen. Hij boekte op eigen kosten 
maar een commerciële test om de hoek. Bron: AD, 19 maart 2021.  
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Proef met sneltestlocaties in Groningen 

De proef onder Groningse studenten van het middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs met coronasneltesten wordt uitgebreid. Er komen twee testlocaties in de 
stad bij. De nieuwe sneltestlocaties komen bij de Euroborg voor Noorderpoortstudenten en in 
het centrum bij het Wiebenga-gebouw voor Hanzehogeschool en RUG-studenten. 

Half januari opende al zo'n locatie op de Zernike Campus, met als doel te onderzoeken hoe op 
termijn meer fysiek onderwijs mogelijk. Studenten die zich voor een tentamen lieten testen, 
hoorden binnen drie uur de uitslag. De proef wordt 
nu uitgebreid om praktijkonderwijs studenten en docenten mogelijk te maken. Bron: De 
Stentor, 22 maart 2021. 

 
 
Ropp van Toren was topfit en oersterk, kreeg corona en leeft nu bij de dag. © Marcel Koch  
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Hoe oersterke Ropp corona ternauwernood overleefde: ‘Ik herkende mijn 
dochter niet’  
 
Als premier Rutte in maart vorig jaar zijn eerste coronapersconferentie houdt, zit Ropp van 
Toren uit Amersfoort kerngezond voor de buis. Een half jaar later raakt hij besmet met het 
coronavirus, belandt op de ic en verliest volledig het vertrouwen in zijn lichaam. ‘Ik zag de 
schrik in de ogen van de artsen.’ 
 
Artsen snellen toe als Van Toren eind oktober vorig jaar op de intensive care wordt gebracht. 
‘Ze keken niet naar mij, maar naar de apparatuur achter mij. Ik zag de schrik in hun ogen. 
Toen realiseerde ik me dat het goed mis was.’ Bron: AD, 19 maart 2021.    
 
 

Orang-oetan besmet met coronavirus 
 
Op 26 januari liep de 28-jarige orang-oetan Karen in de dierentuin van San Diego als eerste 
mensaap ter wereld het coronavirus op. Ook grote apen in de zoo raakten besmet en moesten 
al hoestend worden geïsoleerd. Karen werd uiteindelijk gevaccineerd, met een middel van een 
veterinaire farmaceut Zoetis. Na haar volgden nog andere primaten, 
waaronder bonobo's, orang-oetans en gorilla's.    
 
De besmetting van de mensapen werd gelinkt aan een verzorger, die geen symptomen had. 
Over heel de wereld houden wetenschappers en dierenartsen een race tegen de klok om dieren 
te beschermen tegen het coronavirus. Daarbij maken ze gebruik van dezelfde maatregelen als 
welke voor mensen gelden, zoals het houden van afstand, coronatests en het toedienen 
van vaccins.  
 

Meer dan dertig dierentuinen wereldwijd hebben bestelling geplaatst bij Zoetis voor vaccins. 
‘We grijpen elke kans aan om het Zoetis-vaccin te bemachtigen voor onze grote apen', zegt de 
hoofddierenarts van de Oakland Zoo, Alex Herman. Hij heeft al honderd doses van het middel 
besteld. Wetenschappers zijn bezorgd dat het virus van de mens niet alleen op apen overgaat, 
maar ook op andere diersoorten.  

 
‘Op dit moment zijn mensen de grootste bron van Sars-Cov-2 en vormen een risico 
voor veel diersoorten', zegt Arinjay Banerjee, een gezondheidswetenschapper aan de 
McMaster-universiteit in Canada. Mensapen delen zo'n 98,5 procent van hun dna met 
mensen en zijn daardoor zeer vatbaar voor het virus. Maar ook tijgers, leeuwen en huisdieren 
als honden en katten lopen risico op besmetting. 
 

Daarnaast wordt gevreesd dat de verspreiding van het coronavirus onder dieren voor nieuwe 
varianten kan zorgen, waardoor de strijd tegen het virus wordt bemoeilijkt. Hoewel dieren als 
varkens en koeien niet vatbaar lijken, is het virus onder fretten en nertsen wel aangetoond. 
‘Mutaties treden op als een virus vaak wordt overgedragen onder dieren', weet 
microbioloog Scott Weese van het Veterinary College in Ontario. 
 
In dierentuinen houden verzorgers nu afstand tot de dieren, dragen maskers en 
maken gebruikte apparatuur goed schoon. Ook wordt het contact met de dieren tot een 
minimum beperkt. Om de luchtcirculatie te verbeteren zijn in de San Diego Zoo extra 
ventilatoren geïnstalleerd. ‘Covid-19 heeft ons echt wakker geschud', zegt Kirsten Gilardi, 
directeur van behoudsorganisatie Gorilla Doctors. Bron: AD, 19 maart 2021.  
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©  Reuters — Karen was de eerste mensaap ter wereld die corona opliep 

Rechtbank doet vrijdag uitspraak over TVL-coronasteun voor horeca 

De rechtbank in Den Haag oordeelt op vrijdag of de horeca sneller een aanvulling op de 
zogeheten TVL-coronasteun overgemaakt moet krijgen. Ondernemers kregen eerder bericht 
dat de tegemoetkoming in de vaste lasten niet, zoals verwacht, eind februari zou worden 
overgemaakt, maar binnen zestien weken. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is 
die termijn te lang. 

Volgens KHN dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen. Veel ondernemers 
kunnen dit er gewoon niet bij hebben, liet KHN-voorzitter Robèr Willemsen eerder al weten. 

De brancheorganisatie heeft ook nog een andere procedure tegen de Staat lopen. KHN wil 
onder meer weten waarop maatregelen om het coronavirus in te dammen, zoals de sluiting 
van de horeca, zijn gebaseerd. Volgens KHN hebben horecaondernemers sinds het begin van 
de crisis al zeker vijf miljard euro aan eigen geld en middelen in hun restaurants en cafés 
gestoken om de crisis te overleven. Dit terwijl de crisis niet aan de sector is toe te schrijven. 
Daarom zouden die miljarden terug aan de horecaondernemers moeten worden overgemaakt. 
Bron: AD, 19 maart 2021.    
 

Rechtbank heeft geding Koninklijke Horeca Nederland niet ontvankelijk 
verklaard  
 
De rechtbank in Den Haag heeft Koninklijke Horeca Nederland niet ontvankelijk verklaard in 
het kortgeding om versnelde uitbetaling van een aanvulling op zogenoemde TVL-regeling. 
Die coronasteun voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten. 
 
Restauranteigenaren en cafébazen kregen vorige maand het bericht dat de gelden niet eind 
februari zouden worden uitgekeerd, maar 'binnen zestien weken'. Daar ging de 
brancheorganisatie niet mee akkoord en toog naar de rechter. Volgens de kortgedingrechter 
in Den Haag horen vorderingen echter thuis bij de bestuursrechter. 
 
De Koninklijke Horeca komt namelijk niet op voor een eigen belang, maar voor een collectief 
belang dat bestaat uit de bundeling van individuele belangen van horecaondernemers. Voor 
de bescherming van die individuele belangen dienen ondernemers aan te kloppen bij de 
bestuursrechter, zo luidt de uitspraak. Bron: AD, 19 maart 2021.  
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Ondernemers krijgen tegemoetkoming sneller uitbetaald 
 

Ondernemers kunnen toch sneller de aanvulling van de tegemoetkoming in de vaste lasten 
uitbetaald krijgen, ondanks de tegenslag die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) eerder op 
vrijdag bij de rechter te verwerken kreeg. Volgens de branchevereniging heeft de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland laten weten dat er voor het merendeel van de betreffende 
ondernemers binnen één tot drie weken betaald kan worden. 
 
Voor aanstaande donderdag stuurt de RVO negentig procent van alle ondernemers een 
vaststellingsverzoek, zodat er binnen één tot drie weken een besluit én betaling kan volgen. 
Ondernemers kregen eerder bericht dat de aanvulling op de tegemoetkoming in de vaste lasten 
voor het vierde kwartaal niet, zoals verwacht, eind februari zou worden overgemaakt, 
maar binnen zestien weken. Volgens KHN was die termijn te lang en daardoor dreigen veel 
ondernemers in betalingsproblemen te komen. Bron: AD, 19 maart 2021. 
 

 
UWV berekent loonsubsidie ivm vaststelling omzetverlies 
 
Het UWV is bezig met de definitieve berekeningen van de ontvangen loonsubsidie via de NOW-
regeling in de eerste en tweede periode. De vaststelling van het daadwerkelijke omzetverlies 
en de loonsom over de betreffende maanden kan leiden tot een nabetaling of 
terugvordering. Ondernemers die hun tegemoetkoming deels of geheel moeten terugbetalen, 
kunnen dat nu ook via de website van het UWV regelen. Voor de terugbetaling kan 
een standaardregeling over een periode van drie jaar worden aangevraagd. Het UWV 
benadrukt dat bij een terugbetaling van NOW-steun maatwerk mogelijk is, maar daarvoor 
moet een ondernemer zelf contact opnemen. Bron: De Stentor, 22 maart 2021.  
 

Sommigen moeten toch alle staatssteun terugbetalen 
 
Ondernemers die tijdens de crisis niemand hebben ontslagen, maar toch minder 
personeel hebben door pensionering of omdat werknemers zelf zijn opgestapt, moeten in 
een aantal gevallen toch alle staatssteun terugbetalen.  
 
De NOW-regeling is bedoeld om mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden, maar leidt 
nu tot 'schrijnende gevallen', blijkt uit ambtelijke stukken die de NOS heeft opgevraagd. 
Ambtenaren hadden hier al voor gewaarschuwd. 
 
‘Het UWV heeft het signaal afgegeven dat tot hoge (onverwachte) terugvorderingen en 
daarmee schrijnende gevallen zal leiden’, leest het in een intern stuk. ‘Werkgevers die zonder 
eigen toedoen een sterk verminderde loonsom hebben.' 
 
Om te bepalen of bedrijven werkelijk mensen aan het werk hebben gehouden, kijkt het UWV 
naar hoeveel loon er per maand tijdens de lockdown is betaald in vergelijking met januari 
2020. Voor elke euro die minder is uitbetaald, gaat er 90 cent van de steun af. 
 
Van alle ondernemers die bezwaar maken tegen de terugbetaling, wordt zo'n 20 procent 
toegekend, blijkt uit de UWV-cijfers. Het overgrote deel moet toch terugbetalen. ‘Het 
voelt alsof je gestraft wordt', klinkt het bij getroffen ondernemers. Bron: De Stentor, 23 maart 
2021.  
 
 

Aantal faillissementen  bedrijven stijgt 
 
Het aantal faillissementen in Nederland neemt dit jaar fors toe, verwacht 
kredietverzekeraar Atradius. Meer bedrijven zullen bankroet gaan in 2021 dan voor de 
coronapandemie. Vorig jaar daalde het aantal failliete bedrijven nog, mede 
door steunpakketten vanuit de overheid, juist ten opzichte van een jaar eerder. 
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Het aantal faillissementen in Nederland gaat met vierenveertig procent omhoog, denkt 
Atradius. Maar dat is wel ten opzichte van het lage niveau van vorig jaar. In 2020 
gingen zeventien procent minder bedrijven op de fles dan een jaar eerder. Atradius-econoom 
Theo Smid wijt de stijging aan een vertraagde doorwerking van de coronacrisis. ‘We kunnen 
hierdoor helaas niet uitsluiten dat een deel van de bedrijven die zich in 2020 met 
overheidssteun staande wisten te houden dit jaar toch kopje onder zullen gaan.’ 
 
Wereldwijd was er vorig jaar een daling in het aantal faillissementen van veertien procent. Dit 
jaar rekent Atradius op een toename met zesentwintig procent. Bron: De Stentor, 24 maart 
2021. 
 

Huisartsen verwijzen net zoveel patiënten door als voor de pandemie  
 

De Nederlandse Zorgautoriteit meldt dat huisartsen de afgelopen week weer net 
veel patiënten hebben doorverwezen naar het ziekenhuis als normaal. Dat is voor het eerst 
sinds vorig jaar zomer. De toename kan, volgens de organisatie, ook betekenen dat mensen 
met gezondheidsklachten de huisarts weer eerder bellen. 
 
In de ziekenhuizen draait de acute en semi-acute zorg weer volledig. Zorg die binnen zes 
weken noodzakelijk is, wordt in 79 procent van de ziekenhuizen weer aangeboden. Bij de 
overige eenentwintig procent kan dat slechts ten dele.   
 
De planbare zorg - die zonder grote problemen langer dan zes weken kan wachten - is 
bij tweeëntachtig procent van de ziekenhuizen deels beschikbaar en slechts in acht procent 
daarvan volledig. Ook het aantal beschikbare operatiekamers is nog lager dan normaal. Bron: 
AD, 19 maart 2021.  
 

 

© ANP — Tamara van Ark, demissionair minister voor Medische Zorg 
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Mona Keijzer, demissionair staatssecretaris van Economische Zaken: 'Ik probeer echt te 
kijken naar wat wel kan'. © ANP  
 

Situatie in ziekenhuizen nog altijd zorgelijk  
 

Demissionair zorgminister Tamara van Ark noemt de situatie in de ziekenhuizen door de 
coronapandemie nog altijd zorgelijk. Ook het aantal dagelijkse besmettingen met het virus 
blijft hoog. 'We willen heel veel', zegt Van Ark met het oog op eventuele versoepelingen en het 
bieden van perspectief. 'Maar het moet wel kunnen'. 
 
De afgelopen week lag het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer boven de 2000. 
‘Dat is gewoon hoog.' Volgende week beslist het kabinet over het verder versoepelen van de 
maatregelen. De minister wil niet vooruitlopen op de zaken, maar daartoe eerst de 
laatste cijfers van het RIVM afwachten.  Bron: De Stentor, 19 maart 2021. 
 
 

Kabinet dubt over versoepelingen: druk op zorg blijft groot, toch 
‘optimisme’ over hoger onderwijs 
 
Met nog altijd veel besmettingen en grote druk op de zorg dubt het kabinet over versoepelingen 
in het hoger onderwijs en de horeca. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) is 
optimistisch over de gedeeltelijke heropening, maar haar collega Tamara van Ark (Medische 
Zorg, VVD) waarschuwt dat nog altijd veel ziekenhuisbedden bezet zijn. Dit weekeind moet 
het besluit vallen.  
 
Voor aanvang van de ministerraad zei Van Engelshoven vandaag optimistisch te zijn dat hbo’s 
en universiteiten vanaf eind maart weer meer open kunnen. ‘Dat is belangrijk voor het welzijn 
van jongeren, maar het moet wel veilig en verantwoord kunnen’, voegde ze eraan toe. Haar 
collega Van Ark waarschuwde juist dat de ziekenhuizen nog altijd veel coronapatiënten zien: 
‘We willen heel veel, maar het moet wel kunnen.’ 
 
Dagelijks komen er gemiddeld ruim 5500 infecties bij, dat aantal stijgt de laatste week. In de 
ziekenhuizen zijn nu 2000 coronapatiënten opgenomen. Dit weekeinde beslist het kabinet of 
er toch kleine versoepelingen mogelijk zijn als de harde lockdown 31 maart afloopt. Eerder 
beloofde het kabinet dat, als de cijfers het toelaten, er vanaf die week meer mogelijk zou 
worden voor het hoger onderwijs, de horeca en detailhandel. Vandaag bekijkt het Outbreak 
Management Team de mogelijkheden, zondag vergadert het kabinet in het Catshuis, dinsdag 
is er weer een persconferentie.  
 
Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) wilde vanochtend evenmin 
vooruitlopen op  versoepelingen: ‘Ik probeer echt elke keer weer te kijken naar wat er wél kan. 
Maar we weten allemaal in welke situatie we zitten.’ Bron: AD, 19 maart 2021.  
 



102 

 

Na een hele winter in harde lockdown belooft het kabinet versoepelingen 
in april 
 
Het kabinet houdt koers en wacht met de versoepeling van de coronamaatregelen. Aan de 
vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen zorgt dat voor onvrede en ongemak. 
 
Demissionair premier Mark Rutte noemde het paasweekend, de meivakantie en de 
zomervakantie iets, ‘waar we allemaal naar snakken’, maar één ding maakte de minister-
president ook duidelijk zónder het expliciet te noemen: door de maand maart kan een streep. 
Versoepelingen zitten er pas in april weer in. De harde lockdown blijft overeind. Bron: AD, 8 
maart 2021.  
 

OMT-lid: terrassen open met pasen is echt nog een brug te ver 
 
OMT-lid Menno de Jong, viroloog aan het Amsterdam UMC, ziet voorlopig geen ruimte voor 
versoepelingen. Dat zegt hij tegen de Amsterdamse zender AT5.  ‘De terrassen weer openen 
met Pasen is echt nog een brug te ver’, aldus het OMT-lid. Ook stelt hij dat het wijsheid is de 
avondklok voorlopig aan te houden.  
 
De stijging van het aantal besmettingen de afgelopen dagen is volgens De Jong mogelijk het 
effect van de versoepelingen van de afgelopen weken. ‘Tegelijkertijd zien we het aantal 
ziekenhuisopnames stabiliseren. Het is nog wel redelijk hoog, maar wel stabiel. De IC-
opnames nemen toe. Er lijkt een andere relatie te zijn tussen het aantal infecties en het aantal 
ziekenhuisopnames. En dat is ook best een beetje fijn en komt omdat het aantal infecties het 
hoogst is onder de jongeren.’ 
 

 
 
Gesloten terrassen op het Leidseplein in Amsterdam. © ANP 
 
Volgens De Jong liggen de grootste risico's nu bij de kwetsbare mensen die nog niet 
gevaccineerd zijn. ‘Als het aantal besmettingen blijft stijgen, dan zal het op den duur overslaan 
naar de kwetsbare groep mensen.’ Versoepelen is daarom alleen ‘mondjesmaat’ een optie, 
concludeert De Jong.  
 
Het OMT-lid gaat ook in op de hoop dat de terrassen met Pasen weer open kunnen. ‘Vanuit 
de infectiedruk denk ik dat het openen van de terrassen een brug te ver is. In mijn optiek is 
het te snel. Als er versoepeld gaat worden, dan denk ik eerder aan kleinere versoepelingen, 
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zoals het hoger onderwijs. De avondklok zou ik op dit moment zeker aanhouden. Er zijn nog 
een behoorlijk aantal risico's. We zijn er nog lang niet.’ 
 
Vandaag komen de betrokken bewindspersonen in het Catshuis samen om te besluiten of er 
vanaf 31 maart meer ruimte komt voor terrassen, het hoger onderwijs en de detailhandel. De 
harde lockdown loopt dan af, eerder beloofde het kabinet enige verruimingen - mits de 
epidemiologie het toelaat.  
 
RIVM-directeur Jaap Van Dissel praat hen dan bij over de laatste stand van zaken. Dinsdag 
is er weer een persconferentie, woensdag is er een Tweede Kamerdebat. Tijdens de vorige 
persconferentie over corona zei minister De Jonge dat er eind maart mogelijk weer meer kan, 
mits de coronacijfers dat toelaten. Zo zouden de terrassen rond Pasen weer open kunnen en 
hogescholen en universiteiten studenten weer deels kunnen toelaten. Ook zou er wellicht meer 
ruimte komen voor de detailhandel. Verder zou het kabinet met een nieuw reisadvies komen 
voor de meivakantie en mogelijk ook de zomervakantie. 
 
Ondertussen neemt ook in Den Haag de roep om versoepelingen toe. D66-leider Sigrid Kaag 
zei vrijdag dat de avondklok er heel snel af moet, omdat de naleving ervan moeilijker wordt 
zodra de zomertijd ingaat. Dat is vanaf volgend weekend.  
 
Gisteren heeft het RIVM 7668 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal 
in een dag sinds 8 januari. Een etmaal eerder ging het om 7425 nieuwe gevallen. Het aantal 
nieuwe coronagevallen was de laatste tijd vrij stabiel. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen 
etmaal met 18. Van donderdag op vrijdag waren dat er 46. Vandaag of morgen overstijgt het 
totaal aantal bevestigde coronagevallen de 1,2 miljoen, is de verwachting. Bron: De Stentor, 
21 maart 2021. 

Nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt, is er eigenlijk geen ruimte om verder te 
versoepelen. De terrassen met Pasen openen is dan ook een brug te ver, zo stelt viroloog van 
het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong 
bij AT5. Ook de avondklok moet worden aangehouden. 

Het aantal infecties steeg de afgelopen dagen tot boven de 7500 per dag. Het hoogste aantal 
sinds januari. ‘Mogelijk is dat veroorzaakt door de beperkte versoepelingen', stelt De Jong. ‘De 
ziekenhuis opnames zijn stabiel hoog. Ze dalen niet verder. Op de intensive care is het wel 
wat toegenomen.’ 

De viroloog denkt dat er een sprake is van een andere relatie tussen het aantal infecties en de 
ziekenhuisopnames. ‘Dat is wel een beetje fijn. Dat komt waarschijnlijk omdat jongeren het 
meest besmet zijn op dit moment. Zij komen meestal niet in het ziekenhuis terecht. Waar we 
wel bang voor zijn is dat de kwetsbare bevolking die nog niet gevaccineerd is straks wel besmet 
raakt. Dan krijg je meer ziekenhuisopnames. Er is een zekerheid: met versoepelingen neemt 
het aantal infecties toe.’ 

Dinsdag houdt het kabinet een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. ‘Op basis 
van het toenemend aantal besmettingen is er gewoon heel weinig ruimte voor versoepelingen. 
Er moeten verstandige keuzes gemaakt worden door het kabinet. Als ze toch willen 
versoepelen, moet het mondjesmaat gebeuren. Ik denk dan eerst aan het hoger onderwijs’, 
zegt De Jong. 

Terrassen openen, zoals wordt gehoopt door de branche, zit er niet in. ‘Ik denk vanuit de 
infectiedruk dat het een brug te ver is. Pasen is over een week of twee. Dat is in mijn optiek 
te snel. Als er versoepeld gaat worden, dan zou ik eerdere denken aan kleinere versoepelingen, 
zoals het hoger onderwijs. De avondklok zou ik zeker aanhouden. We zijn er nog niet.’ 
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De Jong spreekt liever niet over een derde golf. ‘We zitten in de tweede golf sinds september/ 
oktober, die heel lang duurt. Het lijkt een beetje op het Alpenlandschap. Het is een grote golf. 
Ik geloof er pas in als we in het dal komen. We hebben de Mont Blanc nog niet bereikt in het 
Alpenlandschap. Die moeten we ook zien te voorkomen.’ 

Volgens De Jong is op basis van berekening nu tachtig procent van de besmettingen in 
Nederland de Britse variant. ‘De R-waarde is wat toegenomen. Als de Britse variant honderd 
procent is, dan weten we waar we staan. Op basis van modellen zijn we daar in mei.’ 

Hij vervolgt: ‘Dan weten we wat de R-waarde is met de huidige maatregelen, inclusief 
versoepelingen die wel of niet gebeuren. We zitten dan in een worst case scenario. Daar zijn 
we de afgelopen maanden steeds bang voor geweest. Er gaan ook verhalen dat deze variant 
ook voor meer ziekenhuisopnames zorgt. We moeten ook de andere varianten niet verder laten 
verspreiden. Die kunnen ook een negatief effect hebben op de vaccins.’ Bron: Echt Amsterdam 
Nieuws, 21 maart 2021.   

Voorlopig geen versoepelingen coronaregels, mogelijk pas begin juni  

Het kabinet ziet geen ruimte om nu de coronamaatregelen te versoepelen, zeggen Haagse 
bronnen. De besmettingscijfers liggen daarvoor nog te hoog. Zondag overlegden de meest 
betrokken ministers op het Catshuis. 

Ook is het onwaarschijnlijk dat het kabinet regels strenger maakt. In andere landen gaat dat 
waarschijnlijk wel gebeuren. Delen van Frankrijk zijn sinds kort alweer in een strengere 
lockdown vanwege oplopende cijfers. De verlenging van de lockdown in Nederland wordt 
morgen en dinsdag verder besproken binnen het kabinet en met burgemeesters. Mogelijk 
wordt er iets bijgeschaafd aan het totale pakket van maatregelen, maar die kans is volgens 
ingewijden klein. ‘De cijfers zijn gewoon te slecht’, zegt een Haagse bron.  

De op het Catshuis aanwezige ministers leken er vandaag gezamenlijk vrij snel over uit. Het 
overleg was om 16.00 uur afgelopen. Dat was een stuk eerder dan verwacht: het beraad stond 
ingepland tot ongeveer 18.00 uur. Maatregelen die op tafel lagen, waren onder meer het 
afschaffen van de avondklok, het deels weer openen van het hoger onderwijs, het openen van 
terrassen rond Pasen en meer ruimte voor de detailhandel. Bronnen benadrukken dat er op 
de langere termijn wel meer perspectief is. Dat zou mogelijk halverwege mei of begin juni zijn, 
aldus ingewijden. 

Eerder zei De Jonge dat voor deze punten eind deze maand meer mogelijk was, mits de 
coronacijfers het zouden toelaten. Maar de besmettingscijfers liggen al enkele dagen boven de 
zevenduizend en ook het ‘reproductiegetal’ is te hoog. Honderd besmette mensen steken nu 
gemiddeld honderddertien anderen aan. Vooral jongeren raken besmet. Zij worden niet snel 
ernstig ziek van corona, maar de angst heerst dat zij meer kwetsbare mensen aansteken. 

Meerdere OMT-leden zien voorlopig geen ruimte voor versoepelingen van coronamaatregelen, 
zo werd eerder zondag bekend. Viroloog Menno de Jong zei zondagochtend tegen AT5 dat het 
onverstandig was om verder te versoepelen. Het openen van terrassen zou een brug te ver zijn. 
Viroloog Marion Koopmans zei iets soortgelijks in NOS Met het Oog op Morgen. ‘Ik denk dat 
we ons dat niet of nauwelijks kunnen permitteren. We moeten echt nog even geduld hebben. 
Het is een maand of twee, dan zitten we echt in een andere situatie.’ 

De politieke roep tot versoepelingen klonk de afgelopen dagen wel steeds luider. D66-leider 
Sigrid Kaag zei dat de avondklok “er heel snel af moet”, omdat die niet meer houdbaar zou 
zijn als de zomertijd ingaat. Dat gebeurt volgend weekend. Haar partijgenoot minister Ingrid 
van Engelshoven (Onderwijs) sprak optimisme uit dat studenten van hogescholen en 
universiteiten weer een dag in de week op locatie les kunnen krijgen. Bron: AD, 21 maart 
2021.  
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Tegelijkertijd neemt de politieke roep om versoepelingen toe. D66-leider Sigrid Kaag zei vrijdag 
dat de avondklok er heel snel af moet, omdat de naleving ervan moeilijker wordt zodra de 
zomertijd ingaat. Dat is vanaf volgend weekend. Demissionair minister Ingrid van 
Engelshoven (Onderwijs, D66) was vorige week ook optimistisch dat het hoger onderwijs weer 
deels open kan eind deze maand. D66 steeg vorige week na de verkiezingen naar 23 zetels. De 
nieuwe politieke verhoudingen worden volgens bronnen mogelijk zichtbaar in het overleg. 

Ook vanuit de maatschappij klinkt de vraag om versoepelingen steeds luider. Zo neemt het 
aantal studenten met depressies en burn-outs toe en staat ook bij horecaondernemers het 
water tot de lippen. Het afwegen van die belangen met de oplopende coronacijfers is voor het 
kabinet een duivels dilemma, aldus ingewijden. 

Het kabinet kondigde tijdens de vorige persconferentie van 8 maart enkele aanpassingen van 
de coronaregels aan. Zo mogen winkels meer klanten op afspraak ontvangen en kunnen 
kinderen tot 12 jaar weer naar zwemles. Ook mogen mensen vanaf 27 jaar weer in groepjes 
van vier personen buiten sporten en bewoners van verpleegtehuizen die zijn gevaccineerd 
mogen twee bezoekers ontvangen. Bron: De Telegraaf, 21 maart 2021.  

Hopen dat de basis- en middelbare scholen open blijven 

'Fingers crossed', zegt onderwijsminister Arie Slob in de hoop dat basis- en 
middelbare scholen open kunnen blijven. Vooralsnog kan dat nog, maar het aantal 
besmettingen loopt ook onder kinderen op. Ondanks dat de cijfers onder kinderen relatief laag 
zijn, houdt Slob een slag om de arm. ‘Je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren.' 

Dat de besmettingscijfers onder kinderen van 0 tot 12 jaar toenemen, komt volgens Slob ook 
omdat er nu meer getest wordt. Tenzij er wordt gewerkt in groepjes die op anderhalve meter 
van elkaar zitten, moet bij een positieve uitslag heel de klas minstens vijf dagen in 
quarantaine. Wie zich niet laat testen, zit 10 dagen thuis. 
 
Slob wil 'zo snel mogelijk' preventieve testen invoeren in het onderwijs, daarmee wordt 
nu proefgedraaid op een aantal scholen. Bij een positieve uitslag wordt dan ook 
de leerkracht en de omgeving van de leerling getest, zegt Slob. 

'De cijfers gaan niet de goede kant op', zegt coronaminister De Jonge, en de ruimte om aantal 
maatregelen los te laten is daardoor 'buitengewoon beperkt'. De besmettingscijfers en het 
toenemende aantal dagelijkse ziekenhuisopnamen maken de vooruitzichten op korte termijn 
'zorgelijk en onzeker'. 
 
Vanavond geven premier Rutte en De Jonge opnieuw een persconferentie over de stand van 
zaken. Dat het kabinet niet of nauwelijks gaat versoepelen en de lockdown wordt verlengd, 
lekte gisteren al uit. ‘We zullen echt op de korte termijn te maken hebben met behoorlijk 
stevige maatregelen', aldus De Jonge. Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  

Hoger onderwijs weer open volgens Studentenvakbond 

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vind dat het hoger onderwijs weer open moet. Dat 
kan ook veilig zónder coronasneltesten, stelt de organisatie. Een gebrek aan sneltesten is 
volgens de LSVb dan ook geen goede reden om nog langer te wachten met het toestaan van 
fysieke lessen op hogescholen en universiteiten. 

‘Wij zijn helemaal voor het gebruik van sneltesten, maar het kan ook zonder’, zegt voorzitter 
Lyle Muns. ‘Dat hebben hbo's en universiteiten vorig najaar al laten zien. Toen zijn in de sector 
ook geen brandhaarden ontstaan.’ 
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Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs) zei dinsdag te verwachten 
dat het hoger onderwijs op locatie op zijn vroegst eind april mogelijk zal zijn voor alle 
studenten.  

Muns noemt eind april 'echt ontzettend laat'. ‘De welzijnsproblemen voor studenten worden 
alleen maar erger. Als je die schade afweegt tegen de risico's, vinden wij dat er nu geen goede 
balans is.’ De LSVb vindt dat met de inzet van sneltesten ook meer tempo gemaakt had moeten 
worden. ‘In december werd daar al over gesproken, nu zijn we ruim drie maanden verder. Wij 
zien geen reden om nog langer te wachten.’ 

De LSVb wijst er ook nog eens op dat het hoger onderwijs vorig jaar al goede afspraken heeft 
gemaakt met de openbaarvervoersector. Door lestijden buiten de spits te plannen kan worden 
voorkomen dat het te druk wordt in het ov. 

Van Engelshoven wees op de ongunstige ontwikkeling van de coronasituatie. Ze zei dat 'dit 
echt zo snel is als het kan'. Ze denkt dat eind april zowel genoeg sneltesten als zelftesten 
beschikbaar zijn. Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 

Niet logisch dat sportscholen dicht blijven volgens sportscholenbranche 

Het is niet logisch dat sportscholen dicht moeten blijven, veel bewegen is goed voor de 
weerstand en beschermt dus tegen het coronavirus. Dat zegt Ronald Wouters, algemeen 
directeur van sportscholenbranche NL Actief. Volgens Haagse bronnen ziet het kabinet 
momenteel geen ruimte om coronamaatregelen te versoepelen. 

Sportscholen zijn al meer dan zeven maanden (gedeeltelijk) op slot. ‘Je krijgt geen betere 
weerstand van een biertje of een bitterbal op het terras’, zegt Wouters over de eerder 
aangekondigde mogelijke versoepelingen. ‘Bewegen is het medicijn, maar dat wordt nog niet 
erkend door de overheid.’ De fitnessbranche wil als essentieel worden gezien. Een petitie 
hiertoe heeft tot nu toe 70.000 handtekeningen opgeleverd. 

Minister Tamara van Ark, die over sport gaat, zei eerder dat het aantal mensen dat naar 
sportscholen gaat zo groot is, dat dat op zich een risico is voor contacten. Volgens NL Actief 
is dat geen probleem omdat er in Nederland een fijnmazig netwerk is van sportscholen, zodat 
mensen niet ver hoeven te reizen. ‘Daarnaast kunnen we op locatie 1,5 meter afstand 
houden en werken we met tijdslots’, aldus Wouters. Sinds de tweede lockdown van half 
december zitten drie miljoen leden stil. Bron: De Stentor, 22 maart 2021.   

Avondklok vanaf 22.00 uur, streep door meivakantie 

Kabinet denkt over avondklok vanaf 22.00 uur, streep door meivakantie. Het kabinet denkt 
erover de avondklok vanwege de zomertijd een uur later in te laten gaan. De avondklok geldt 
dan vanaf 22.00 uur in plaats van 21.00 uur.  

De optie wordt momenteel onderzocht. Hoewel het nog even duurt voordat de zon ondergaat 
na 21.00 uur, vreest het kabinet dat mensen het moeilijker vinden om zich aan de maatregel 
te houden als het langer licht is. Dit weekend gaat de zomertijd al in, maar of dan ook al een 
latere avondkloktijd gaat gelden, is onduidelijk. Het zou ook nog een paar weken kunnen 
duren, als er al toe wordt besloten. 

De vijfentwintig burgemeesters uit het Veiligheidsberaad juichen het toe als de avondklok 
later ingaat, lieten ze na afloop van hun overleg met minister Grapperhaus (Justitie en 
Veiligheid) weten. ‘Het wordt langer licht, vanaf volgende week goed weer en half april begint 
ook de ramadan. De druk op de handhaving is nu al groot. Dan is het verstandig om mee te 
veren en meer ruimte te geven aan een samenleving die ernaar snakt om naar buiten te gaan,’ 
reageerde voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. 
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Wat het kabinet wel gaat besluiten, is een verlenging van het negatieve reisadvies voor het 
buitenland tot en met de meivakantie. Dat bevestigen ingewijden, na berichtgeving van De 
Telegraaf. 

Het negatieve reisadvies geldt nu nog voor de hele wereld tot half april. Het kabinet had eerder 
al beloofd met een nieuw advies te komen als het ging om de meivakantie, die loopt tot en met 
9 mei. 

Het kabinet hoopte dat het aantal besmettingen lager zou zijn, waardoor er meer 
versoepelingen mogelijk zouden worden, maar dat is niet het geval. Daardoor blijven alle 
landen de kleurcode oranje houden, waardoor alleen noodzakelijke reizen mogelijk zijn. 
Vakanties vallen daar niet onder. Hoewel reizen mogelijk blijft, zullen verzekeraars geen 
reisverzekering willen afsluiten, wat het ingewikkeld kan maken. 

Over de zomervakantie beslist het kabinet later nog. Bron: AD, 22 maart 2021.   

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ziet wel wat in het voorstel van de 
burgemeesters om de avondklok een uur naar achteren te verschuiven. Dat zei hij vanavond 
na overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. 

De burgemeesters dringen aan op wijziging van de avondklok. Het weer wordt beter en het 
blijft langer licht. Bovendien gaat komend weekeinde de zomertijd in. Mensen willen naar 
buiten en dat geeft een grotere druk op de handhaving, verklaart beraadsvoorzitter Hubert 
Bruls, burgemeester van Nijmegen. 

‘De combinatie langer licht en mooi weer, maakt dat mensen naar buiten gaan. Hoe goed is 
zo'n maatregel dan te handhaven en in hoeverre draagt het bij aan het bestrijden van het 
virus’, zegt Bruls verder over hun afweging. Ook de ramadan speelt in dit voorstel mee. 

Grapperhaus noemde het verzoek van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's een 
'begrijpelijke, beargumenteerde suggestie'. In Den Haag wordt het voorstel een serieuze optie 
genoemd. Dinsdag hakt het kabinet de knoop door. Bron: De Stentor, 22 maart 2021.   

Proef met vakantiereizen naar buitenland 

Het kabinet begint volgende maand een proef met vakantiereizen naar het buitenland. Het 
moet duidelijk maken onder welke voorwaarden mensen veilig en verantwoord kunnen reizen. 

De zogeheten proefreizen worden samen met de reissector georganiseerd. De eerste trip is een 
pakketreis op 12 april naar Rhodos. Reizigers mogen onder meer het resort dan niet verlaten 
en na afloop moeten ze in thuisquarantaine. 

De achtdaagse trip naar het Griekse eiland wordt uitgevoerd door Sunweb en Transavia. Het 
resort wordt speciaal opengesteld voor de test. Er zijn geen andere gasten aanwezig. Aan de 
proef kunnen 189 mensen van achttien tot zeventig jaar meedoen. 

Er wordt nog een tweede pakketreis uitgewerkt waarbij de vakantiegangers meer vrijheid 
krijgen. Later komen er ook nog proefreizen voor auto-, cruise- trein- en/of busvakanties. 
Deelnemers betalen de reis zelf en de reisorganisatie neemt de kosten voor de testen voor haar 
rekening. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  



108 

 

 

Kabinet wil vanaf 31 maart avondklok vanaf 22.00 uur 

Het kabinet wil de avondklok vanaf 31 maart om 22.00 uur laten ingaan, zeggen Haagse 
bronnen.  

Het besluit kwam gisteren in een stroomversnelling, toen burgemeesters aandrongen op die 
optie. Daarmee verschuift de avondklok van 21.00 naar 22.00 uur. Het heeft te maken met 
de ingang van de zomertijd, dat is dit weekeinde. 

Op het straatverbod in de avond en nacht is al sinds de invoering felle kritiek binnen en buiten 
het Binnenhof. Het draagvlak neemt af, vorige week pleitte D66 nog voor snel schrappen van 
de regel, gisteravond pleitten de vijfentwintig burgemeesters uit het Veiligheidsberaad voor 
latere invoering: ‘Het wordt langer licht, vanaf volgende week goed weer en half april begint 
ook de ramadan. De druk op de handhaving is nu al groot’, zei voorzitter Hubert Bruls na 
afloop van het beraad. ‘Hoe goed is zo’n maatregel dan te handhaven en in hoeverre draagt 
die bij aan het bestrijden van het virus?’ 

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) noemde het verzoek van de veiligheidsregio’s 
een ‘begrijpelijke, beargumenteerde suggestie’. De ministerraad is nu akkoord met het 
voorstel. 

Het kabinet besluit vandaag ook nog over de verlenging van het negatieve reisadvies voor het 
buitenland tot en met de meivakantie. Dat negatieve mondiale reisadvies geldt nu nog tot half 
april. Daardoor blijven alle landen op kleurcode oranje, waardoor alleen noodzakelijke reizen 
zijn toegestaan. 
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Alle andere coronamaatregelen blijven verder van kracht. Volgens minister Hugo de Jonge is 
de situatie ‘zorgelijk en onzeker'. De ruimte om een aantal regels los te laten is ‘buitengewoon 
beperkt’ omdat het met de cijfers ‘niet de goede kant op gaat’. 

Vanavond geven de demissionair zorgminister en premier Mark Rutte een persconferentie over 
de coronamaatregelen. Pas op de langere termijn is ruimte voor versoepelingen. ‘We zullen 
echt op de korte termijn te maken hebben met behoorlijk stevige maatregelen om te zorgen 
dat we dat virus onder de duim houden.’ 

In juni zijn 11 miljoen vaccinaties gezet, begin juli moet twee derde van de bevolking helemaal 
zijn gevaccineerd, en heeft de rest in elk geval één prik gehad. Maar wanneer precies het 
‘omslagmoment’ zal zijn waarop alle maatregelen losgelaten worden, is volgens De Jonge niet 
te zeggen. ‘Dat is niet met een schaartje te knippen.’  

De minister herhaalde nog maar eens dat hij het geen goed plan vindt om toch al een voorschot 
te nemen en de regels los te laten. Hij wijst als voorbeeld naar Tsjechië, volgens de 
bewindsman een land dat in een vergelijkbare situatie zit. Daar ‘heeft men veel te vroeg 
versoepeld’ vanwege de maatschappelijke schade die de lockdowns veroorzaken. Met alle 
gevolgen van dien: ‘De ziekenhuizen zijn er overvol. Mensen liggen met hun benen buitenboord 
op de ic.’  

De verwachte aankondigingen op rij: 

-Het kabinet wil de avondklok vanaf 31 maart om 22.00 uur laten ingaan. 

Het negatieve reisadvies voor het buitenland gaat gelden tot en met de meivakantie, in plaats 
van half april. Bron: AD, 23 maart 2021. 

 

© ANP — Vakantiegangers op een bungalowpark 

Horeca is teleurgesteld omdat coronamaatregelen niet worden versoepelt 
 
Dat het kabinet nog geen ruimte ziet om de coronamaatregelen te versoepelen, zoals Haagse 
bronnen zondagmiddag melden, komt voor Koninklijke Horeca Nederland (KHN) als 
een teleurstelling. ‘We wachten de berichtgeving van dinsdag af, maar natuurlijk is dit weer 
een nieuwe teleurstelling’, aldus een woordvoerder van de branchevereniging. 
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Dinsdag is een persconferentie met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo 
de Jonge. Het is nog niet definitief besloten dat er geen maatregelen versoepeld worden omdat 
het hele kabinet daar de komende dagen nog over vergadert. 
 
Rutte en De Jonge zetten twee weken geleden de deur op een kier voor eventuele 
versoepelingen vanaf 31 maart. Ze noemden onder meer als optie dat de terrassen weer open 
zouden kunnen, maar dan moesten de coronacijfers zich wel goed ontwikkelen. ‘Dat hebben 
we altijd in ons achterhoofd gehouden. Maar het blijft teleurstellend als het dan toch niet 
doorgaat’, aldus de woordvoerder. 
 
De horecabranche wil zo snel mogelijk open en is ervan overtuigd dat dat op een veilige manier 
kan. ‘Het water staat ondernemers tot aan de lippen. Elke dag langer dicht is lastig, en kan 
betekenen of een ondernemer het wel of niet haalt. Het is echt een hele onzekere tijd voor de 
horeca op dit moment.’ Bron: De Stentor, 21 maart 2021.  
 

Ondernemers teleurgesteld dat winkels gesloten blijven 

Ondernemers zijn teleurgesteld dat de winkels voorlopig nog niet kunnen rekenen op 
versoepelingen van de maatregelen. Ze blijven de aankomende tijd dus afhankelijk van het 
winkelen op afspraak en bestellen en ophalen. Winkelketens laten weten dat deze situatie 'niet 
lang houdbaar is' en dat 'winkelen op een veilige en verantwoorde manier kan'. 

Blokker reageert teleurgesteld op de uitgelekte berichten van het kabinet dat de winkels 
morgen niet op goed nieuws kunnen rekenen. Voorlopig zullen ze dus door moeten met wat 
de keten Boek & Bezoek en Bel & Bestel noemt. ‘Winkelen heeft altijd veilig kunnen 
plaatsvinden, we gaan dus het liefst zo snel mogelijk weer helemaal open’, aldus de 
woordvoerder. Zij benadrukt dat Blokker ervan overtuigd is dat winkelen bij hen op een veilige 
en verantwoorde manier kan. Bron: De Stentor, 22 maart 2021.  
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Aboutaleb bezorgd over naleven avondklok tijdens ramadan, tot woede 
van Leefbaar Rotterdam en PVV 

 
Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is bezorgd over de combinatie van avondklok 
en ramadan. ‘Voor heel veel mensen wordt het ingewikkeld om zich eraan te houden.'  De 
burgemeester is bang dat moslims zich niet aan de avondklok kunnen houden tijdens de 
ramadan. Leefbaar Rotterdam reageert met grote verbazing: ‘Absurde uitspraken en een klap 
in het gezicht als je geen kerst hebt kunnen vieren.’ 
 
‘Voor heel veel mensen wordt het ingewikkeld om zich eraan te houden’, zei de burgemeester 
maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 voorzitters van de 
veiligheidsregio’s. Aboutaleb doelde daarmee op het vasten dat tot ongeveer 21.30 uur 
duurt. Volgens de burgemeester komen moslims tijdens de vastenmaand veel bij familie over 
de vloer. Zijn uitspraken zorgen voor veel commotie op sociale media. Velen herinneren de 
burgemeester eraan dat mensen met Kerstmis en Pasen ook niet met hele families bij elkaar 
mogen komen.  
 
Leefbaar Rotterdam laat weten de uitspraken van Aboutaleb met grote verbazing te hebben 
aangehoord. ‘Met deze absurde uitspraken krijgen vele families die met kerst, verjaardagen, 
oud en nieuw of begrafenissen hun familie niet konden zien vanwege de coronamaatregelen 
een klap in het gezicht’, aldus Tanya Hoogwerf in schriftelijke vragen aan het college.  
 
Leefbaar Rotterdam staat voor gelijke monniken, gelijke kappen, wij hopen dat onze 
burgemeester dit deelt, aldus Tanya Hoogwerf. 
 
Het raadslid van Leefbaar Rotterdam, dat voor donderdag een raadsdebat over de uitspraken 
heeft aangevraagd, vindt dat Aboutaleb ‘een soort vrijbrief’ geeft aan moslims om zich niet aan 
de avondklok te houden. Ze wil dat de burgemeester de garantie geeft dat hij tijdens de 
ramadan even hard optreedt als de avondklok nog geldt. ‘Leefbaar Rotterdam staat voor gelijke 
monniken, gelijke kappen, wij hopen dat onze burgemeester dit deelt.’ 
 
Ook de PVV in Rotterdam heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan de burgemeester. 
Fractievoorzitter Maurice Meeuwissen wil onder meer weten waarom het volgens de 
burgemeester ‘voor veel moslims ingewikkeld wordt om zich tijdens de ramadan aan de 
coronaregels te houden’.  
 
Het dagelijks vasten duurt tot het avondgebed, ongeveer tussen 21.00 en 22.00 uur. De 
ramadan begint dit jaar op dinsdag 13 april en eindigt op woensdagavond 12 mei met het 
Suikerfeest. Tijdens die periode mogen deelnemers aan de ramadan tussen zonsopgang en 
zonsondergang niks eten of drinken. ‘Laten we hopen dat er rond die tijd meer versoepelingen 
zijn’, aldus Aboutaleb. Bron: AD, 22 maart 2021.  
 

Moskeeën in de regio na ophef rond uitspraak over avondklok en 
ramadan: ‘wij nemen de regels heel serieus’ 
 
Half april is het ramadan. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zei dat het moeilijk wordt 
voor de één miljoen moslims om zich aan de avondklok te houden en dat werd hem niet door 
iedereen in dank afgenomen. Hoe gaan moskeeën in onze regio om met de lockdown, de 
avondklok en de ramadan? 
 
Oguzhan Akdemir, secretaris en woordvoerder van de Centrum Moskee in Deventer is niet blij 
met de uitspraak die burgemeester Aboutaleb heeft gedaan. ‘Burgemeester Aboutaleb heeft 
heel cynisch gezegd dat de één miljoen moslims in Nederland moeite zouden hebben met de 
avondklok in Nederland, waarmee hij aangeeft dat moslims de maatregelen niet serieus 
zouden nemen. Voor ons is dat zeker niet het geval, wij nemen het beleid van het kabinet 
uitermate serieus op.’ Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 



112 

 

 

Een gezin aan tafel tijdens de iftar, de maaltijd na zonsondergang tijdens de islamitische 
vastenmaand ramadan. © ANP/Robin Utrecht    
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Bewoners en medewerkers van het Goudse verpleeghuis De Hanepraij vieren dat dankzij 
grootschalige vaccinatie de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld. © Frank de Roo  
 

Leven in verpleeghuis na vaccinatie langzaam weer normaal: ‘zingen mag, 
maar nog niet uit volle borst’ 
 
Nu bijna alle bewoners van verpleeghuizen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, begint het 
oude leven weer het nieuwe normaal te worden. Langzaam maar zeker worden de regels 
versoepeld. ,,Zingen mag weer, maar nog niet uit volle borst.” 
 
Bewoners van het verpleeghuis De Hanepraij in Gouda hebben sinds vandaag meer 
mogelijkheden om een kopje koffie of thee in het restaurant te drinken en om naar buiten te 
gaan. Vanaf volgende week maandag is het restaurant ook weer open voor maaltijden én 
worden gezamenlijke activiteiten als bingo, schilderen en handwerken weer opgepakt.  Bron:  
AD, 22 maart 2021. 
 
 

Lockdown ingesteld Sarajevo 
 
De autoriteiten van Bosnië en Herzegovina hebben een lockdown ingesteld voor 
de hoofdstad Sarajevo. Om negen uur gaat een avondklok in die geldt tot vijf uur 's ochtends. 
Ook gaan alle bars en restaurants in de stad vanaf morgen dicht. De maatregelen zijn nodig 
vanwege een 'drastisch verslechterde' situatie in de stad.  
 
De afgelopen dagen is het aantal besmettingen van enkele honderden per dag opgelopen tot 
ruim zeventienhonderd. Het al zwakke zorgstelsel in het land wordt overspoeld met 
coronapatiënten en ziet een piek in het aantal sterfgevallen. De vaccinatiecampagne in het 3,3 
miljoen inwoners tellende Balkanland moet nog beginnen. Bron: De Stentor, 19 maart 2021.  
 

Noorse premier onder vuur vanwege verjaardagsetentje op ski-vakantie: 
‘schadelijk voor vertrouwen’ 
 
Premier Erna Solberg ligt in Noorwegen onder vuur omdat zij samen met haar familie de 
coronaregels heeft overtreden. Dat gebeurde toen ze in februari op vakantie was in een 
populair skioord in het zuiden van het land. Solberg trekt het boetekleed aan, maar de 
oppositie vreest voor het draagvlak van de coronamaatregelen. ‘Dit is schadelijk voor het 
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vertrouwen’, zegt oppositiepartij Labour tegen het Noorse dagblad Verdens Gang.  Er is vrijdag 
een politieonderzoek gestart. 

 

Erna Solberg © Michael Kappeler/dpa  
 
Solberg verbleef vanwege haar zestigste verjaardag samen met haar gezin een paar dagen in 
Geilo, een populair skioord ongeveer honderdvijftig kilometer ten noordwesten van hoofdstad 
Oslo. De familie van de premier huurde samen met de familie van een van haar zussen een 
appartement. Een andere zus huurde een tweede appartement in hetzelfde complex. Hoewel 
ook hier twijfels over ontstonden, is er niets mis met deze regeling.  
 
Toch ging het op vakantie niet één, maar twee keer mis. Op vrijdagavond had de familie een 
tafel geboekt in een nabijgelegen restaurant. Hier waren volgens de premier dertien personen 
aanwezig. Ze werden verspreid over drie verschillende tafels en zaten op voldoende afstand 
van elkaar. ‘We dachten dat dit diner binnen de regelgeving viel, maar dat was het niet’, erkent 
de premier in een openhartige verklaring op Facebook. 
 
Volgens de Noorse coronaregels wordt een restaurantbezoek beschouwd als een evenement 
zodra er meer dan tien mensen aanwezig zijn. ‘We hadden dat vooraf nog niet goed genoeg 
onderzocht en het blijkt dat we de regels overtraden.’ De premier was vanwege een ontsteking 
aan haar oog niet bij het diner aanwezig. 
 
Een dag later ging de familie niet uit eten maar liet ze sushi bezorgen in een van de 
appartementen. ‘Om praktische redenen zetten we het eten op tafel in één appartement. Het 
plan was voor iedereen om het eten op te komen halen en de groep te verdelen over de twee 
appartementen. Maar in plaats daarvan bleef iedereen in hetzelfde appartement.’ 
 
De premier had naar eigen zeggen de grootte van de groep niet door en greep niet in. ‘Ik heb 
het niet gedaan, en het spijt me heel erg. Ik vind dit beschamend, maar ik ben vooral verdrietig 
omdat ik weet dat ik als een bijzonder goed voorbeeld moet leiden. Ik heb geprobeerd dat te 
doen tijdens deze pandemie, maar hier heb ik fouten gemaakt. Het spijt me dat mijn familie 
en ik de coronaregelgeving hebben overtreden, het had nooit mogen gebeuren. We hadden 
natuurlijk ook alle aanbevelingen moeten opvolgen, zoals ik jullie heb gevraagd.’ 
 
Binnen de Noorse regering zijn zorgen ontstaan dat de fout van de premier gevolgen heeft voor 
het draagvlak van de maatregelen. ‘Het is niet goed wat de premier deed’, stelt Bent Høie, 
minister van Volksgezondheid, tegen de krant Dagbladet. ‘Wij die verantwoordelijk zijn voor 
het maken van de regels moeten ze ook volgen, het is erg belangrijk. Dit had niet mogen 
gebeuren.’ Volgens Martin Henriksen van oppositiepartij Labour is Solbergs gedrag ‘schadelijk 
voor het vertrouwen’. ‘We zijn allemaal moe, en je kunt fouten maken, maar de premier van 
het land moet echt het voortouw nemen en laten zien dat ze de touwtjes in handen heeft.’ De 
politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en later moet een aanklager bepalen of er verdere 
stappen worden genomen. De verwachting is dat de premier een boete moet betalen. 
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De onthulling van de Noorse omroep kwam slechts enkele uren nadat de Noorse regering haar 
burgers had aanbevolen om tijdens de paasvakantie niet op reis te gaan. De kwestie is des te 
pijnlijker, aangezien Solberg zo’n anderhalve week geleden op tv aankondigde dat Noorwegen 
rekening moet houden met verdergaande restricties om de coronacrisis de baas te worden. Ze 
toonde zich bezorgd over de recente opleving van het virus. ‘Voor ons ligt nog een berg die we 
over moeten, waarschijnlijk met strengere nationale maatregelen voordat we kunnen overgaan 
tot versoepeling en vervolgens opheffing’, zei Solberg toen. 
 
Niet-essentiële winkels zijn momenteel in Noorwegen gesloten, evenals een deel van de 
scholen. Restaurants mogen alleen afhaalmaaltijden serveren. Inmiddels zijn 375.000 
mensen ten minste één keer ingeënt tegen Covid-19, op een bevolking van 5,4 miljoen. Aan 
de ziekte zijn tot dusver 648 Noren overleden. Noorwegen presteert daarmee als een van de 
beste landen in Europa. Bron: AD, 19 maart 2021.    
 

  
 

Grootste shopping centrum van Nederland geopend: juist nú willen we 
er weer echt op uit 
 
Het grootste overdekte shopping centrum van Nederland is vandaag geopend in 
Leidschendam. Westfield Mall of the Netherlands, walhalla in coronatijd waarin een 
boodschap bij het Kruidvat al een uitje is. Maar dan voor altijd. Met spectaculaire aantallen 
winkels, merken, restaurants en bioscoop. 
 
Want ook al moet je door de coronamaatregelen een afspraak maken om een winkel ín te 
mogen, de nieuwe Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam bij Den Haag kan je 
sinds de officiële opening vrij inlopen om rond te kijken. Het is er zo ontzettend groot dat er 
een paar duizend mensen tegelijk kunnen lopen zonder de regels te overtreden. De aantallen 
worden wel voortdurend bijgehouden. Bron: AD, 18 maart 2021.    
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Voorkom dat winkelstraat gatenkaas wordt, kabinet moet regie pakken’ 
 
Om spooksteden te voorkomen, is het volgens retailorganisaties als de Raad Nederlandse 
Detailhandel en Locatus van belang dat het nieuwe kabinet de regie pakt en actief gaat 
meedenken over het opnieuw inrichten van deze centrumgebieden. 
 
Bijna alle winkels in het net geopende Mall of the Netherlands in Leidschendam zijn verhuurd. 
Maar dit winkelcentrum vol flitsende flagshipstores is zeker niet representatief voor de 
gemiddelde winkelstraat in Nederland. In deze straten zal, zo is de verwachting, de Covid-
ellende de leegstand verder doen oplopen. 
 
De gemiddelde winkelleegstand bedroeg op 1 maart 7,5 procent. Dat is ongeveer hetzelfde als 
een jaar geleden. ‘Ondanks langdurige sluitingen, sterk dalende bezoekersaantallen en een 
zeer grote toename van internetaankopen heeft de markt zich – in ieder geval qua leegstand – 
redelijk staande kunnen houden’, zegt Gertjan Slob, directeur van onderzoeksbureau Locatus. 
 
Maar het lijkt een stilte voor de storm. ‘De steunmaatregelen van de overheid werken. 
Daarnaast is er sprake van uitstel van het betalen van belasting en soms ook van het later 
betalen van huur. Veel ondernemers hebben ingeteerd op hun reserves en er hoeft straks 
maar iets te gebeuren en ze vallen alsnog om. De verwachting is dan ook dat de leegstand in 
de winkelstraten verder zal oplopen, zeker tot 10 procent in 2022. Maar dat is waarschijnlijk 
nog te optimistisch. Daarom is het zaak dat de overheid qua financiële steun voorlopig een 
vinger aan de pols houdt. Anders krijgen we echt een kaalslag’, aldus Slob. 
 
Volgens branchevereniging INretail dreigt ondanks de steun voor duizenden ondernemers met 
een winkelpand een persoonlijk faillissement. Meer dan de helft van door INretail 
ondervraagde winkelondernemers zegt persoonlijk aansprakelijk te zijn. De branchclub noemt 
de uitkomsten van de peiling onder leden alarmerend. 
 
Meer dan de helft van de ondernemers gebruikt inmiddels eigen spaargeld om te kunnen 
overleven omdat de coronamaatregelen een gezonde bedrijfsvoering onmogelijk maken, 
constateert INretail verder. Zo spreken ondernemers pensioenreserves aan, laten ze 
levensverzekeringen en lijfrentepolissen uitkeren, sluiten ze persoonlijke leningen bij 
commerciële aanbieders af en ze nemen een extra hypotheek op woon- of winkelpand. 
De organisatie roept het kabinet en banken eens temeer op om hulp te bieden door de winkels 
te heropenen maar ook meer coulance toe te passen bij financieringsverzoeken. Ook wil 
INretail zo snel mogelijke uitbetaling van geld uit regelingen die nog steeds niet of niet 100 
procent zijn uitgekeerd maar waar ondernemers wel recht op hebben. 
 
Het is zaak dat de overheid financieel een vinger aan de pols blijft houden bij winkeliers, 
anders dreigt een kaalslag, aldus Gertjan Slob. 
 
Om te voorkomen dat doodse centra ontstaan, is het volgens Locatus-voorman Slob zaak dat 
niet alleen naar steun voor de ondernemers zelf wordt gekeken, maar dat er ook verantwoord 
wordt omgegaan met de krimp van het aantal vierkante meters winkelruimte. 
‘Vastgoedeigenaren zijn niet gek. Die zien, zeker in de Randstad, een enorme vraag naar 
woningen. Dat levert nu meer geld op dan winkelvastgoed, dus de transformatie naar 
woningbouw zal in snel tempo doorgaan. Het gevaar ligt op de loer dat winkelstraten 
veranderen in gatenkazen. Dus in plaats van compacte winkelgebieden, ontstaan gebieden 
met her en der een winkel, afgewisseld met woningen. Dat is niet aantrekkelijk voor het 
winkelend publiek. Een dagje winkelen moet leuk blijven, daar gaat ook een belangrijke 
sociale functie vanuit. Daarom zullen er op het gebied van ruimtelijke ordening duidelijke 
richtlijnen vanuit Den Haag moeten komen om gatenkaasscenario’s te voorkomen’, stelt Slob. 
 
Ook directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel zegt dat winkeliers, mede 
doordat consumenten meer via internet winkelen, nu te veel oppervlak hebben. Die ruimte 
kan wat hem betreft ook worden gebruikt voor woningen. ‘We moeten met elkaar keuzes 
maken over hoe Nederland ingericht moet worden, en daarbij is centrale regie noodzakelijk. 
Werk aan de winkel dus voor het nog te vormen kabinet.’ Bron: AD, 19 maart 2021.   
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Update RIVM 
 

Er zijn het afgelopen etmaal zo'n 7400 nieuwe coronagevallen geregistreerd, 
zei minister Grapperhaus voor Justitie en Veiligheid. ‘Ik word er wel vrij, ik zou bijna 
zeggen, kortademig van’, zegt Grapperhaus over de nieuwste cijfers. 
 
Het RIVM komt later met exacte cijfers, maar het aantal dat Grapperhaus noemt 
zou het hoogste aantal sinds 8 januari zijn. Het reproductiegetal staat volgens de laatste 
berekeningen op 1,14: honderd besmette personen steken 114 anderen aan.  
 
Ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder opgelopen. Momenteel 
behandelen de ziekenhuizen 2041 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). Dat is het hoogste aantal sinds 5 februari. 
 
Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1462 coronapatiënten. Dat zijn er 26 meer dan op 
donderdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg met vijftien naar 579. Dat aantal 
schommelt nu anderhalve week lang tussen de 550 en 600. In de maand daarvoor ging het 
ook redelijk stabiel heen en weer, maar dan tussen de 500 en 550. 
 
Ziekenhuizen namen veel nieuwe patiënten op. In het afgelopen etmaal belandden 283 
mensen vanwege een coronabesmetting op een verpleegafdeling of intensive care. Dat is het 
hoogste aantal opnames sinds 19 januari. 
 
In de afgelopen week zijn 1729 mensen opgenomen in een ziekenhuis. Dat komt neer op 
gemiddeld 247 nieuwe opnames per dag, het hoogste niveau sinds half januari.    
 
In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 389 inwoners positief getest. Voor de hoofdstad is dat 
het hoogste aantal sinds 30 december. Rotterdam registreerde 348 nieuwe gevallen, het 
hoogste aantal voor die stad sinds 20 december. In Den Haag kwamen er 221 gevallen aan 
het licht. Zowel Utrecht als Zaanstad telde 108 positieve tests. 
 
Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met zesenveertig. Dat zijn er meer dan 
voorgaande vrijdagen, maar het wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn 
overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms met wat vertraging 
geregistreerd. Rotterdam meldde afgelopen etmaal het overlijden van veertien inwoners. 
 
Het totaal aantal bevestigde coronagevallen komt zondag of maandag waarschijnlijk uit boven 
de 1,2 miljoen. Het aantal sterfgevallen staat op 16.251. De werkelijke aantallen liggen vrijwel 
zeker hoger. Bron: AD, 19 maart 2021.  
 
Gelderland kampt met toename corona-besmettingen, IJsselland in rustiger vaarwater. In de 
veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland zijn tussen 
gisterochtend en vanochtend 626 positieve coronatests geregistreerd, 21 minder dan gisteren. 
Die afname is te danken aan Flevoland en IJsselland door 137 minder gevallen. Maar in 
Noord- en Oost-Gelderland bedraagt het totaal aantal positieve tests 368, een sterke stijging 
van 116 geregistreerde besmettingen. 
 
IJsselland komt weer in rustiger vaarwater met 143 nieuwe coronagevallen. Gisteren waren 
dat er 273, het hoogste aantal sinds 10 januari. Zelfs in de zwaarst getroffen gemeenten: 
Zwollen, Ommen en Zwartwaterland waren er vandaag beduidend minder geregistreerde 
besmettingen’ Bron: De Stentor, 19 maart 2021.  
 
Het afgelopen etmaal heeft het RIVM 7668 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het 
hoogste aantal in een dag sinds 8 januari. Een etmaal eerder ging het om 7425 nieuwe 
gevallen. Het aantal nieuwe coronagevallen was de laatste tijd vrij stabiel. 
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Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 18. Van donderdag op vrijdag waren dat 
er 46. 

Morgen of maandag overstijgt het totaal aantal bevestigde coronagevallen de 1,2 miljoen, is 
de verwachting. Bron: AD, 20 maart 2021.   

Zwartewaterland draagt stokje coronakoploper na weken over, explosie 
van besmettingen op de Veluwe 

Het aantal nieuwe positieve coronagevallen in Oost-Nederland is de afgelopen 24 uur fors 
toegenomen. Er werden in de veiligheidsregio's Flevoland, IJsselland en Noord- en Oost-
Gelderland 701 besmettingen geregistreerd. Dat zijn er 75 meer dan vrijdag. 

Van die drie veiligheidsregio's viel vooral Noord- en Oost-Gelderland op. Daar werden 384 
nieuwe gevallen gemeld, 16 meer dan gisteren. Dit is het hoogste aantal sinds 9 januari en is 
ook terug te zien op de coronakaart. Bijna één derde (5 van de 17) van de Gelderse gemeenten 
in de Stentor-regio is donkerrood gekleurd, de hoogste signaalwaarde van het RIVM.  

IJsselland was de grootste stijger. Vrijdag leek de regio na een enorme piek in rustiger 
vaarwater te zijn beland, maar de afgelopen 24 uur testten 225 mensen (82 meer dan een dag 
eerder) positief op het coronavirus. In Flevoland nam het aantal nieuwe gevallen het afgelopen 
etmaal juist af. Daar werden 92 coronagevallen gemeld, 23 minder dan gisteren. 

Zwartewaterland is nu níet meer de ‘coronakoploper’ in Oost-Nederland. Dat is vandaag de 
Gelderse gemeente Voorst. Daar werden omgerekend 77,4 positieve tests per 100.000 
inwoners gemeld. Voorst is één van de in totaal zeven gemeenten in Oost-Nederland die de 
donkerrode kleur heeft op de coronakaart. Gisteren waren dat er nog drie. 

Landelijk heeft het RIVM 7668 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal 
in een dag sinds 8 januari en zijn er 280 meer dan vrijdag. Het aantal sterfgevallen steeg 
afgelopen etmaal met 18. De verwachting is dat het totaal aantal bevestigde coronagevallen 
zondag of maandag de 1,2 miljoen overstijgt. 

Ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder opgelopen. Momenteel worden 
2047 coronapatiënten in de ziekenhuizen behandeld, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Een dag eerder waren dat er 2041. Het aantal patiënten op de 
intensive cares steeg met 23 naar 602. Bron: De Stentor, 20 maart 2021.  

Update RIVM vervolg 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw verder opgelopen. Zondag 
behandelen ziekenhuizen 2073 mensen vanwege Covid-19, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Een dag eerder waren dat er 2047. 

Van die patiënten liggen er 611 op de intensive care (+9). Dat aantal schommelde anderhalve 
week lang tussen de 550 en 600. In de maand daarvoor ging het ook redelijk stabiel op en 
neer, maar dan tussen de 500 en 550. Verpleegafdelingen behandelen nu 1462 
coronapatiënten(+17). 

Ziekenhuizen namen veel nieuwe patiënten op. In het afgelopen etmaal belandden 225 
mensen vanwege een coronabesmetting op een verpleegafdeling of intensive care, 97 minder 
dan een dag eerder. Van hen zijn er 31 opgenomen op de ic en 194 op de verpleegafdeling. 
Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is hoger dan vorige week. 
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Volgens het LCPS wordt de stijgende instroom in de ziekenhuizen veroorzaakt door de 
inmiddels dominante Britse variant van het coronavirus. ,,Op basis hiervan verwachten we 
een geleidelijke toename van de Covid-ziekenhuisbezetting", aldus het LCPS. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zaterdagochtend en 
zondagochtend 7025 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Een etmaal eerder waren dat er 
meer, 7668. 

Van de vier grote steden telde Amsterdam de afgelopen 24 uur de meeste nieuwe 
besmettingen (313), in Rotterdam zijn 285 inwoners positief getest, in Den Haag 214 en 
in Utrecht 146. 

Er zijn het afgelopen etmaal 15 sterfgevallen door corona gemeld. Op zaterdag waren dat er 
18 en vrijdag 46. 

Maandag, of mogelijk zondag al, zal het totaal aantal bevestigde coronagevallen boven de 1,2 
miljoen uitkomen, verwacht het gezondheidsinstituut. Bron: AD, 21 maart 2021.     

 

Besmettingscijfers in Oost-Nederland dalen, Zwartewaterland heeft 
stokje coronakoploper na één dag weer terug 

Het aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland is ten opzichte van gisteren gedaald. In 
de veiligheidsregio’s Flevoland, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland werden het afgelopen 
etmaal 612 besmettingen geregistreerd. Dat zijn er 89 minder dan zaterdag.In Noord- en Oost-
Gelderland was de daling het grootst. Daar werd gisteren nog het hoogste dagaantal (384) in 
ruim twee maanden tijd genoteerd, maar de afgelopen 24 uur waren er 267 nieuwe gevallen. 
Ook in IJsselland waren er minder nieuwe besmettingen dan zaterdag. Tweehonderd mensen 
testten daar positief op het coronavirus, 25 minder dan gisteren. 

In Flevoland namen de besmettingscijfers juist toe. Daar werden tussen zaterdagochtend en 
zondagochtend 145 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Een etmaal eerder waren dit er nog 
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92. Het huidige dagaantal is trouwens een negatief record: op 14 januari was dit voor het 
laatst zo hoog. 

Zwartewaterland had de titel van ‘coronakoploper’ overgegeven aan Voorst, maar is vandaag 
weer het slechtste jongetje van de klas. Er werden omgerekend 114,6 positieve tests per 
100.000 inwoners gemeld, een verdubbeling ten opzichte van gisteren. De Overijsselse 
gemeente is één van de vier in Oost-Nederland die de donkerrode kleur heeft op de 
coronakaart. Zaterdag waren dat er nog zeven. 

Landelijk gezien daalden de besmettingscijfers na vijf dagen van stijging op een rij. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zaterdagochtend en 
zondagochtend 7025 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Een etmaal eerder waren dat er 
7668.  

Van de vier grote steden telde Amsterdam de afgelopen 24 uur de meeste nieuwe besmettingen 
(313). in Rotterdam zijn 285 inwoners positief getest, in Den Haag 214 en in Utrecht 146. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is wel verder opgelopen. Momenteel worden 
2073 coronapatiënten behandeld, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Zaterdag waren dat er 2047. Van die 2073 liggen er 611 op de intensive 
care. Volgens het LCPS worden deze toenames veroorzaakt door de inmiddels dominante 
Britse coronavariant. ‘Op basis hiervan verwachten we een geleidelijke toename van de Covid-
ziekenhuisbezetting.’ 

Het afgelopen etmaal zijn er vijftien sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Op zaterdag 
waren dat er achttien en vrijdag zesenveertig. Bron: De Stentor, 21 maart 2021.   

Het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen steeg afgelopen etmaal met 120 
naar 2193. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zojuist. 
Het is de grootste stijging van nieuwe covidpatiënten in het ziekenhuis sinds 3 februari.  Bron: 
De Stentor, 22 maart 2021.   

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zojuist (15.30 uur)  6340 
positieve tests in de afgelopen 24 uur. 

Dat zijn 662 besmettingen minder dan zondag. Ook vergeleken met het gemiddelde van de 
afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen lager. In de afgelopen week 
registreerde het RIVM gemiddeld 6481 besmettingen per etmaal. 

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het 
weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in het weekend laten testen. In de loop van de 
week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit. 

In de afgelopen drie dagen lagen de besmettingscijfers zelfs boven de 7000. Dergelijke hoge 
aantallen kwamen sinds begin januari niet meer voor. 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 15, evenveel als zondag. 
Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een 
coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. 

In Rotterdam werden de meeste besmettingen vastgesteld afgelopen etmaal. Het ging om 293 
nieuwe positieve tests. In Amsterdam kregen 232 inwoners een positieve testuitslag. In Den 
Haag werden 176 nieuwe coronagevallen vastgesteld, in Utrecht 115 en in Almere 99. Bron: 
De Stentor, 22 maart 2021. 
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Druk op intensive cares zal komende weken verdubbelen 

De druk op de intensive cares kan in de komende weken ongeveer verdubbelen. Daar houdt 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rekening mee. Momenteel liggen 600 
tot 650 coronapatiënten op een ic-afdeling, begin april kan dat zijn gestegen tot ergens tussen 
de 1000 en 1250. 

De laatste keer dat er meer dan duizend coronapatiënten op een intensive care werden 
behandeld, was op 23 april vorig jaar, tijdens de eerste coronagolf. 

Directeur Jaap van Dissel van het RIVM deelde de prognose woensdag met de Tweede Kamer. 
Hij ziet een link met de heropening van de basisscholen eind januari. Als dat besluit niet was 
genomen, zou het aantal coronapatiënten op de ic's op het huidige niveau zijn blijven hangen, 
dus rond de zeshonderd mensen. 

De intensive cares van ziekenhuizen nemen momenteel enkele tientallen nieuwe 
coronapatiënten per dag op. Het precieze aantal varieert, maar het gemiddelde is redelijk 
stabiel met ongeveer veertig nieuwe opnames per dag. In de komende weken zou dat kunnen 
stijgen tot ongeveer tachtig per dag. 

Eind april of begin mei zal de druk op de ic's beginnen te dalen, verwacht het RIVM. Dat komt 
door het zachtere weer en doordat meer mensen dan zijn gevaccineerd. Begin juni is het aantal 
ic-coronapatiënten dan terug op het huidige niveau en in de zomer zal het volgens het RIVM 
weer redelijk rustig zijn in de ziekenhuizen. Bron: De Stentor, 24 maart 2021. 

Hermien Lankhorst heeft LongCovid 

Hermien Lankhorst ’vierde’ haar coronaverjaardag afgelopen week en merkt nog steeds de 
schade die het virus heeft aangericht. 

Ruim een jaar geleden kreeg ik last van Covid. En ik ben nog steeds niet beter. Ik heb namelijk 
LongCovid, langdurige klachten na een besmetting met het coronavirus. Toen ik ziek werd in 
maart 2020 heb ik me wekenlang beroerd gevoeld. Maar op een gegeven moment ging het 
beter en kon ik zelfs voorzichtig weer sporten. Tot ik begin juli compleet instortte. 

Niet alleen voelde ik me ontzettend slecht, ik had ook ineens nieuwe klachten, zoals 
benauwdheid. Halverwege een zin moest ik op adem komen. Mijn stem werkte ineens niet 
goed meer. En de klachten uit maart waren weer terug: ik was vaak zo moe dat ik niet rechtop 
kon zitten, had keelpijn, hoofdpijn en voelde me koortsig.   

Vergeleken met afgelopen zomer gaat het nu veel beter. Maar zoals alles is ook dit relatief: ik 
ben nog lang niet fit, heb soms wekenlang elke dag knallende koppijn en branderige longen. 
Het gaat nog maanden duren voor ik weer de oude ben, als dat al gaat lukken. 

 

Hermien Lankhorst @ De Telegraaf 
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Intussen zijn er tienduizenden mensen in Nederland met langdurige klachten en komen er 
elke dag honderden bij doordat het virus zoveel ruimte krijgt. Want met LongCovid wordt nog 
steeds geen rekening gehouden in het Nederlandse coronabeleid. Veel mensen met langdurige 
klachten zijn er bovendien veel slechter aan toe dan ik. 

Het Nederlandse coronabeleid is niet alleen gekmakend en wreed voor iedereen die direct 
getroffen wordt door LongCovid, maar heeft ook nadelige effecten voor de samenleving als 
geheel. Want bedenk eens welke gevolgen het heeft voor een maatschappij als tienduizenden 
en straks honderdduizenden mensen ineens niet meer kunnen werken, zorgen en leven als 
vroeger. Het coronabeleid proberen te begrijpen leidt telkens tot kortsluiting in mijn hoofd. 
Wie legt het me uit? Bron: De Telegraaf, 18 maart 2021.   

 

Minder winst en omzet voor VDL door coronacrisis 

Door de coronacrisis heeft het Eindhovense industrieconcern VDL vorig jaar fors minder 
winst en omzet gemaakt. Maar inmiddels lijkt de vraag in de markt weer te herstellen. Hoewel 
VDL nog wel kampt met vertragingen in diverse toeleveringsketens wordt voor 2021 weer 
op een lichte stijging van de resultaten gerekend. 

De opbrengsten zakten vorig jaar met bijna een vijfde terug tot 4,7 miljard euro. De nettowinst 
kelderde daarbij met achtendertig procent tot 97 miljoen euro. Toch is president-
directeur Willem van der Leegte gezien de lastige omstandigheden nog best tevreden over de 
prestaties. ‘Doordat gedurende de coronacrisis materialen, medewerkers en marktvraag niet 
gelijktijdig én in onvoldoende mate aanwezig zijn geweest, heeft de productie van veel VDL-
bedrijven tijdelijk volledig of gedeeltelijk stilgelegen’, benadrukt hij. Bron: AD, 19 maart 2021.    
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Werknemers Efteling gaan boswachters helpen 

Werknemers van de Efteling gaan de komende maanden boswachters helpen in de Brabantse 
bossen. Dat meldt Staatsbosbeheer. Ze gaan mensen verwelkomen en ervoor zorgen dat 
iedereen zich aan de regels houdt. 

Nu Nederlanders door de coronamaatregelen niet meer naar pretparken, dierentuinen of 
musea kunnen, gaan ze voor vermaak graag naar natuurgebieden. Staatsbosbeheer zegt al 
langer dat het leuk is dat dagjesmensen de natuur opzoeken, maar dat ze wel moeten opletten 
tijdens hun uitstapjes. Zeker nu het broedseizoen is begonnen, is het belangrijk dat 
wandelaars op de paden blijven en geen afval achterlaten. Bron: AD, 19 maart 2021. 

Van Barneveld onwel op Players Championship en afgevoerd naar 
ziekenhuis 

Raymond van Barneveld is vanmiddag onwel geworden op het Players Championship in Milton 
Keynes. De toestand van de Haagse darter in momenteel nog vrij onduidelijk. Van Barneveld 
zou zijn behandeld en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hij zou nog wel bij kennis zijn.  

Kort na zijn 1-6-nederlaag tegen Ryan Searle ging de 53-jarige Van Barneveld plots tegen de 
vlakte. Hij wordt werd al snel behandeld en twee ambulances waren snel ter plaatse. De 
wedstrijden op het Players Championship werden direct stilgelegd. Inmiddels is duidelijk dat 
het toernooi om 15.45 uur (14.45 uur Engelse tijd) weer wordt hervat. 
 
Van Barneveld is inderdaad afgevoerd naar het ziekenhuis en wordt door medisch personeel 
in de gaten gehouden.  

Van Barneveld verloor ook op de vierde en laatste dag van Super Series 2. In de eerste ronde 
bij Players Championship 8 ging de vijfvoudig wereldkampioen, die dit jaar zijn comeback 
maakt, onderuit tegen Ryan Searle: 6-1. Dinsdag en woensdag was de eerste ronde ook al het 
eindstation voor ‘Barney’. Gisteren verloor hij in de tweede ronde. 

Van Barneveld begon uitstekend aan zijn comeback als profdarter. Hij won een kleine maand 
geleden nog Players Championship 3, maar sindsdien bleef de topvorm vaak uit. 

Tegen Searle, die het afgelopen WK de achtste finales haalde, was ‘Barney’ vrijwel kansloos. 
De Hagenaar kwam tot een gemiddelde van 90,1 punten per drie pijlen en dat was veel te 
weinig tegen een sterk spelende Searle, die tot een gemiddelde kwam van 106,5 punten. 
 
Net als Van Barneveld werden ook Ron Meulenkamp, Lorenzo Pronk, Martijn Kleermaker, 
Gino Vos, Berry van Peer, Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan, Luc Peters en Vincent van 
der Voort in de openingsronde uitgeschakeld in Milton Keynes. 

Kleermaker moest zijn meerdere na een Nederlands onderonsje erkennen in Danny Noppert 
(6-3). Naast Noppert stootten ook Jelle Klaasen (6-4 tegen James Wilson), Dirk van 
Duijvenbode (6-2 tegen Martin Lukeman), Niels Zonneveld (6-5 tegen Mervyn King) en Maik 
Kuivenhoven (6-2 tegen Lisa Ashton) door naar de tweede ronde van Players Championship 
8. 
 
De afgelopen dagen gingen de toernooizeges naar Brendan Dolan (dinsdag), wereldkampioen 
Gerwyn Price (woensdag) en Jonny Clayton (gisteren). Michael van Gerwen doet niet mee aan 
deze PDC-toernooien om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de Premier League, die op 
5 april begint.  Bron: De Stentor, 19 maart 2021. 
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Raymond van Barneveld © PDC 
 
 

In Europa meer dan één miljoen mensen overleden aan coronavirus 

Europa is het eerste continent waar officieel meer dan 1 miljoen mensen aan het coronavirus 
zijn overleden, meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Volgens het 
persbureau zijn er 1.000.062 Europeanen gestorven aan Covid-19. 

Het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Italië, Spanje en Frankrijk hebben de meeste besmettingen 
en coronadoden in Europa. De 51 landen die Reuters meetelt, hebben volgens het persbureau 
35,5 procent van de wereldwijde coronadoden geregistreerd; 30,5 procent van alle 
geregistreerde besmettingen was in Europa. 

Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen wereldwijd is waarschijnlijk hoger. Dit 
komt omdat niet iedereen met klachten zich wil of kan laten testen. Daarnaast konden landen 
aan het begin van de coronapandemie slechts beperkt coronatesten uitvoeren. Bron: AD, 19 
maart 2021. 

 
Foto ter illustratie. © European Press Agency (EPA) 
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Wereldwijde storing Whatsapp, Instagram en Facebook   
 
Sociale media als Instagram, WhatsApp en Facebook kampen momenteel met een grote 
storing. Dat blijkt uit meldingen van Twitteraars. Aangezien de meldingen uit verschillende 
landen komen lijkt het op een wereldwijde storing te gaan. Ook op website allestoringen.nl 
schiet de curve aan foutmeldingen steil omhoog. 
 
De meldingen van de storingen begon rond 18.00 uur. Inmiddels zijn er tienduizenden 
meldingen binnengekomen. Alle drie de sociale media kampen met problemen. Hetzelfde geldt 
voor Facebook Messenger.  
 
Whatsapp en Instagram zijn allebei onderdeel van Facebook. Ook Downdetector.com meldt - 
na 1,2 miljoen meldingen over Instagram en 23.000 over Whatsapp - wereldwijde problemen 
met de betreffende media.  
 
De oorzaak is nog onduidelijk. Ook is er nog geen antwoord op de vraag hoelang de storing 
gaat duren. Facebook heeft nog geen verklaring gegeven. Bron: De Stentor, 19 maart 2021. 

 

 
© ANP 
 
 

GGD stuurt gedupeerden datalek excuusbrief: al duizend mensen 
slachtoffer 
 
Bij het grote datalek uit de systemen van de GGD in januari zijn de gegevens van circa duizend 
mensen onbevoegd ingezien, gestolen en mogelijk verkocht. Dat bevestigt de GGD in antwoord 
op vragen van deze site. 
 
Alle slachtoffers die tot nu toe bekend zijn, hebben vandaag een persoonlijke brief met excuses 
op de mat gekregen van de GGD. De diefstal werd gepleegd bij mensen die een coronatest 
lieten doen. Hun namen zijn aangetroffen op screenshots die de politie vond bij de zeven 
verdachten van de datadiefstal. ,,We hebben die namen van de politie doorgekregen, het 
onderzoek is nog niet afgerond”, zegt een woordvoerder van de GGD. Mogelijk loopt het aantal 
slachtoffers dus nog op. 
 
In de brief schrijft de GGD dat de gegevens van de slachtoffers door de verdachten onbevoegd 
zijn ingezien, gestolen en mogelijk verkocht. ,,We betreuren dit zeer en willen in deze brief 
onze excuses maken en uitleggen hoe dit heeft kunnen gebeuren, om welke gegevens het gaat, 
welke maatregelen we hebben genomen en wat u kunt doen om te voorkomen dat u slachtoffer 
wordt van oplichting of identiteitsfraude. 
 
Van de slachtoffers werden hun naam, adres, telefoonnummer, e-
mailadres,  burgerservicenummer (BSN) en nationaliteit buitgemaakt. De GGD waarschuwt 
de gedupeerden dat ze slachtoffer kunnen worden van oplichting: ‘Criminelen bellen of mailen 
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u bijvoorbeeld uit naam van een voor u geloofwaardige instantie zoals uw bank. Ze zouden 
uw vertrouwen kunnen winnen, omdat ze persoonlijke informatie noemen (zoals uw BSN of 
woonadres). Voordat u het weet, heeft u een betaling voor iets gedaan – maar feitelijk op een 
phishinglink geklikt.’ 
 
Een ander risico is identiteitsfraude. ‘De fraudeur gebruikt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld 
om producten en diensten te krijgen op uw naam. Of om een bankrekening te openen of een 
creditcard aan te vragen.’ 
 
Volgens de GGD-woordvoerder hebben er al een aantal slachtoffers gebeld naar het speciale 
informatienummer. ‘Ze zeggen dat ze blij zijn hoe we dit afgehandeld hebben.’ 
 
Na het datalek in januari werden zeven mensen gearresteerd, onder wie ook GGD-
medewerkers. Ook werden er circa dertig GGD-medewerkers ontslagen vanwege ongeoorloofd 
zoekgedrag. Coronaminister Hugo de Jonge kreeg forse kritiek vanwege de datadiefstal. In een 
fel debat in de Tweede Kamer erkende De Jonge dat hij scherper had moeten toezien op de 
databeveiliging. Er waren al langer signalen dat de systemen kwetsbaar zijn. ‘Dit onderwerp 
lag niet bovenop de stapel.’ Bron: De Stentor, 19 maart 2021. 
 

Corona-dagkoers schiet omhoog, versoepelingen onder druk: ‘maar 
draagvlak is cruciaal’ 
 
Met vrijdag ruim zevenduizend nieuwe besmettingen staat het kabinet voor het blok: kan de 
avondklok eind maart wel weg, zijn de geplande versoepelingen wel mogelijk? En na de 
verkiezingen is de Tweede Kamer ook wat coronakritischer geworden. 
 
Het was een tamelijk dubbele boodschap gisteren uit het kabinet: aan de ene kant klonken 
optimistische geluiden, aan de andere kant zorgen over oplopende besmettingscijfers. Bezorgd 
klonken bijvoorbeeld de  ministers Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) en Ferd 
Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). ‘Vandaag 7.400 besmettingen’, zei Grapperhaus 
(CDA) na de ministerraad. ‘Ik word daar wel kortademig van’. 
 
Sinds 8 januari was de dagkoers van het aantal infecties niet zo hoog geweest. Hoewel het 
aantal besmettingen niet alles zegt - kinderen worden ook getest, maar belanden zelden in het 
ziekenhuis - waarschuwde de minister dat het beeld somber is. ‘Mijn maag trekt ervan samen.’ 
En Van Ark zei: ‘We willen heel veel maar het moet wel kunnen.’  
 
Wie deze bewindslieden aanhoorde, dacht: die versoepelingen komen er niet. Dit weekeinde 
besluit het kabinet of er vanaf 31 maart meer ruimte komt voor terrassen, het hoger onderwijs 
en de detailhandel. De harde lockdown loopt dan af, eerder beloofde het kabinet enige 
verruimingen - mits de epidemiologie het toelaat. Maar dat wordt lastig dus, al klonken andere 
ministers wel een stuk positiever. Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) zei dat ze 
‘optimistisch’ was dat hbo's en universiteiten weer deels fysiek les kunnen gaan geven, 
partijleider Sigrid Kaag meldde dat ze met de zomertijd op komst ‘heel snel’ van de avondklok 
af wil.  
 
De modellen van Jaap van Dissel bepalen - zoals altijd - komende zondag in het Catshuis zo'n 
beetje de politieke speelruimte. En ruim zijn de marges niet, schetst een anonieme OMT’er 
alvast. ‘De situatie is gewoon zorgwekkend.’ 
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Jaap van Dissel directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM arriveert 
bij het Catshuis. © ANP   

Nog altijd liggen er ruim tweeduizend coronapatiënten in het ziekenhuis, de 
reproductiewaarde ligt boven de één. Maar er is meer dan alleen het virusgevaar, weten 
betrokkenen op het Binnenhof en daarbuiten. Mensen moeten de maatregelen ook na kunnen 
leven, er is flinke nevenschade, medisch en niet-medisch. De economie lijdt eronder. Dat alles 
telt nu zwaarder dan een jaar geleden.   

Daarbij komt ook nog een relevante verschuiving in de nieuwe Tweede Kamer. Na de 
verkiezingen is het coronakritische Forum voor Democratie bijvoorbeeld flink gegroeid, van 2 
naar acht zetels. Maar ook avondklok-kritische partijen als D66 (23 zetels) en PVV (17 zetels) 
blijven groot.  

Forum-Kamerlid Wybren van Haga denkt dat de groei van zijn partij voor het eigen verhaal 
‘niets uitmaakt’. ‘We blijven hetzelfde zeggen. Maar we hebben nu wel meer zetels, dat laat 
zien dat meer mensen hun vrijheid terug willen, en in coronadebatten komen we wat eerder 
aan bod. En D66 is ook gegroeid, die partij is ook tegen de avondklok. Ik hoop dat ze zich na 
de verkiezingen ook vrijer voelen om daarvoor op te komen.’ 

Maar volgens D66-minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) maken de verkiezingen 
geen mega-verschil voor de kabinetskoers. ‘Er is een consistente lijn. De afgelopen periode 
hebben we veel debatten gehad, er is breed draagvlak bij heel veel partijen, dat verandert niet 
plotseling, denk ik.’ 

‘We blijven hetzelfde zeggen. Maar we hebben nu wel meer zetels’, aldus Wybren van Haga, 
Forum voor Democratie 

Minister Grapperhaus vreest ook niet voor gebrek aan steun in het parlement: ‘Een zeer zeer 
groot deel van de kiezers heeft gestemd op partijen die het virus serieus nemen. De PVV - ere 
wie ere toekomt - had vorig jaar maart al een totale lockdown gewenst, toen kon ik het woord 
avondklok niet eens spellen. Tuurlijk kun je per maatregel discussiëren, maar het draagvlak 
is groot: nog altijd negentig procent van de Kamerzetels gaat naar partijen die corona heel 
serieus nemen.’ 

Zondag komen betrokken bewindspersonen in het Catshuis samen, Van Dissel praat hen dan 
bij over de laatste stand van zaken. Dinsdag is er weer een persconferentie, woensdag een 
Tweede Kamerdebat. CDA-minister Wopke Hoekstra benadrukte ook dat draagvlak cruciaal 
is: ‘Mensen hebben er genoeg van, willen dolgraag door met hun leven. Maar we zijn met 
vaccineren en testen nog niet waar we willen zijn. Iedereen kijkt reikhalzend naar de uitgang, 
alleen die is er niet morgen.’ Bron: AD, 19 maart 2021. 
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Foto ter illustratie. © Hollandse Hoogte / ANP  
 

Ouders nog altijd met handen in het haar want bso blijft voorlopig dicht: 
's middags voor kinderen zorgen en 's avonds werk afmaken 

Terwijl de scholen, sportclubs en zwembaden de deuren voor kinderen weer 
(mondjesmaat)  openen, blijft de naschoolse opvang vooralsnog dicht. Dat terwijl de 
noodopvang van de bso soms halfvol zit. Ouders pleiten voor een onderzoek naar de 
besmettingsrisico’s.  

Het wordt vanavond tijdens de persconferentie van Mark Rutte vermoedelijk wéér niet 
genoemd, de naschoolse opvang. Al sinds half december is de buitenschoolse opvang (bso) 
gesloten, ‘omdat dit tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen leidt’, zo 
stelt het kabinet.  Bron: AD, 8 maart 2021.  

 

Oproep aan kabinet om bso weer open te gooien: ‘Ouders komen steeds 
meer in de knel’ 
 
De buitenschoolse opvang (bso) moet zo snel mogelijk weer open. Die oproep doen 
belangenverenigingen van ouders, brancheorganisaties en het FNV aan het kabinet. Volgens 
de organisaties is dat in het belang van ouders én kinderen. 
 
In tegenstelling tot basisscholen en de reguliere kinderopvang zijn de bso's in Nederland nog 
altijd dicht voor kinderen van ouders zonder een cruciaal beroep. Dat kan zo niet langer, 
stellen de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, Brancheorganisatie 
Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en 
de Stichting Voor Werkende Ouders in een gezamenlijk bericht. ‘Met het weer openen van de 
bso wordt veel stress en onrust in gezinnen weggenomen, wat beter is voor kinderen én 
hun ouders. Het naar de bso gaan geeft structuur aan kinderen en daarmee rust en is ook 
van belang in het kader van hun mentale gezondheid en ontwikkeling.’ 
 



129 

 

Volgens de organisaties ervaren ouders steeds meer druk van werkgevers om volledig 
beschikbaar zijn. ,,Denk aan ouders met een contactberoep, zwem- en sportleraren of ouders 
die in een winkel werken”, zegt een woordvoerder van de Brancheorganisatie Kinderopvang. 
‘Die ouders komen steeds meer in de knel bij de opvang van hun kinderen.’ 
 
De bso's worden door het kabinet dichtgehouden, omdat juist daar ‘kruisbesmetting’ zou 
kunnen ontstaan van kinderen die op verschillende basisscholen zitten. Maar de organisaties 
die aan de bel trekken, stellen dat dat geen geldig argument meer is. Kinderen van andere 
scholen sporten en zwemmen inmiddels ook weer gezamenlijk, en het is daarom oneerlijk om 
de bso's wel dicht te houden, vinden zij. Bovendien zoeken veel ouders nu oplossingen in het 
‘grijze circuit’, waar geen controle op naleving van de regels is, waarschuwen ze. Ook regelen 
veel ouders de opvang onderling, waardoor ook weer ‘verschillende contacten en vermenging’ 
ontstaan.   
 
Veel kinderen van ouders met cruciale beroepen gaan intussen wel naar de noodopvang van 
de bso's, en dat heeft volgens de organisaties geen extra besmettingen tot gevolg. Ze hebben 
daarom een gezamenlijke notitie opgesteld die is gericht aan minister Wouter Koolmees van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin stellen ze voor dat elke bso een eigen ‘locatieplan’ 
opstelt, waarin een veilige heropening van de bso's wordt gewaarborgd. In het plan moet onder 
meer komen te staan hoe vermenging van kinderen van verschillende basisscholen ingeperkt 
kan worden. 

 
 

Foto ter illustratie. © Hollandse Hoogte / Harold Versteeg 

 

Niet alleen voor de ouders en kinderen is de heropening van belang, signaleerde voorzitter 
Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang eerder al op deze 
site. ‘Je ziet dat steeds meer ouders kiezen om minder uren af te nemen. Zeker in wijken met 
minder kapitaalkrachtige ouders krijgen bso’s te maken met opzeggingen. Ook al omdat nu 
lang niet alle kosten van niet afgenomen uren worden vergoed. Als deze trend doorzet, bestaat 
de kans dat kinderopvangorganisaties omvallen. Dat is een zeer ongewenst bij-effect van deze 
crisis.’ Bron: AD, 19 maart 2021.    
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Opnieuw een oudere ‘gevaccineerd’ door oplichter, ditmaal in Dordrecht 

Opnieuw is een bejaard slachtoffer aan huis ingespoten met een nepvaccin. Nadat eerder twee 
ouderen in Heerjansdam bezoek kregen van een oplichter, is ditmaal een 84-jarige man uit 
Dordrecht ‘gevaccineerd’. 

Een vrouw belde afgelopen dinsdag bij de Dordtenaar aan met het verhaal dat ze kwam voor 
‘de prik’. De man liet haar nietsvermoedend binnen en is ingeënt. Daarna verliet de dader de 
woning weer. 

Het slachtoffer maakt het verder goed. Wat opvalt is dat in alle drie de gevallen de oplichters 
zonder buit zijn vertrokken. Onduidelijk is wat hun beweegredenen zijn. De politie neemt de 
zaak desalniettemin hoog op en doet onderzoek. 

‘Het is schandelijk dat mensen op zo’n misselijke manier misbruik maken van kwetsbare 
ouderen’, reageert burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht.  

De politie benadrukt dat de GGD mensen niet aan huis vaccineert tegen corona. Wie toch 
iemand aan de deur krijgt, wordt verzocht direct 112 te bellen. 

In Heerjansdam ging het om slachtoffers van 90 en 83 jaar, die in hetzelfde 
appartementencomplex wonen. De 90-jarige vrouw kreeg op 28 januari bezoek van een 
zogenaamde GGD-medewerkster, die beweerde voor een coronaprik te komen. Exact een 
maand later werd er bij de 83-jarige vrouw aangebeld door een man met een soortgelijk 
verhaal. 

Het is onduidelijk met welke vloeistof deze slachtoffers zijn ingespoten, maar het was in elk 
geval geen coronavaccin. Voor zover nu bekend hebben zij er geen nadelige gevolgen van 
ondervonden.  

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde afgelopen dinsdag aandacht aan de zaak. 
De vrouwen in Heerjansdam zouden bezoek hebben gekregen van een vrouw van rond de 
zestig en een man van in de dertig. De politie deelde hun signalement. De oproep heeft tot nu 
toe zeven tips opgeleverd. 
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De politie is op zoek naar getuigen en mensen die mogelijk zelf het slachtoffer zijn geworden 
van dergelijke praktijken. Ook met mensen die wel de deur hebben dichtgehouden, wil de 
politie in contact komen. Bron: AD, 19 maart 2021.     

 

Ondanks corona hoort Nederland tot de vijf gelukkigste landen ter wereld 

De coronacrisis dreunt mentaal door. Toch horen Nederlanders nog steeds tot de gelukkigste 
mensen ter wereld. In het jaarlijkse World Happiness Report staan we op plaats vijf. De Finnen 
zijn voor het vierde jaar op rij het allergelukkigste volk. 

Het coronavirus bracht een jaar van angst en ongerustheid, eenzaamheid, ziekte en dood met 
zich mee. Maar het jaarlijkse World Happiness Report van de Verenigde Naties (VN), dat 
vandaag verscheen, laat zien dat het virus ons niet psychisch kapotgemaakt heeft. ‘We 
hebben ontdekt dat mensen op de lange termijn het afgelopen jaar veel veerkracht hebben 
getoond‘, zegt onderzoeker Jeffrey Sachs van Columbia University. 

Het World Happiness Report is gebaseerd op drie jaar onderzoek naar hoe gelukkig burgers 
zelf zeggen te zijn. Verder is voor het onderzoek gekeken naar het bruto binnenlands product 
(bbp) per hoofd van de bevolking, het aantal gezonde levensjaren dat mensen kunnen 
verwachten en vrijheid van corruptie bij de overheid en het bedrijfsleven. 

Finland is wederom gerangschikt als het gelukkigste land ter wereld.  Volgens de 
onderzoekers is dat geen verrassing, omdat Finland altijd hoog scoort op het onderdeel 
‘wederzijds vertrouwen’. Dit vertrouwen zou hebben bijgedragen aan het beschermen van 
levens tijdens de pandemie. Het land heeft snelle en uitgebreide maatregelen genomen om de 
verspreiding van het virus te stoppen en het heeft een van de laagste corona-sterftecijfers in 
Europa. 

Ook in Nederland hebben mensen nog veel vertrouwen in elkaar volgens het rapport. Alleen 
in Denemarken, Zwitserland en IJsland zijn de mensen nog nét iets gelukkiger.  

De ranglijst is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Opmerkelijk is dat er, ondanks de pandemie, 
geen afname is in hoe mensen hun eigen welzijn evalueren. Een mogelijke verklaring is dat 
Covid-19 wordt gezien als een bedreiging van buitenaf, vertelt een onderzoeker. ‘Dat zorgt voor 
een gevoel van solidariteit.‘ 

Uit de cijfers komt naar voren dat de coronapandemie slecht is voor de mentale gezondheid 
en het economische welzijn. Bijna alle landen scoren dit jaar minder goed op deze onderdelen 
dan voorgaande jaren. 

‘We moeten dringend leren van Covid-19‘, zegt de onderzoeker. ‘De pandemie herinnert ons 
aan de wereldwijde bedreigingen voor het milieu, de dringende noodzaak om samen te werken 
en de moeilijkheden om tot samenwerking te komen in elk land en wereldwijd.‘ 

Behalve Finland en Nederland staan ook Zwitserland, Denemarken, IJsland, Noorwegen, 
Zweden, Luxemburg en Nieuw-Zeeland in de top 10. Grootmachten als de Verenigde Staten 
20, Rusland (77), China (85) en India (140) staan veel lager op de ranglijst van honderdvijftig 
landen.  

Het meest ongelukkig zijn de mensen in Rwanda, Zimbabwe en Afghanistan. Bron: AD, 19 
maart 2021.   
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Branco knalt raak voor Brazilie in de kwartfinale van het WK 1994 tegen Oranje: 3-2 © AP 
 

Oranje-beul Branco (56) aan beademing in Rio de Janeiro na 
coronabesmetting 
 
Het gaat niet goed met Branco (56), de beul van Oranje in de kwartfinale van het WK van 1994 
in de Verenigde Staten. De 72-voudig international van Brazilie ligt sinds gisteren aan de 
beademing in een ziekenhuis in Rio de Janeiro, waar hij dinsdag werd opgenomen met Covid-
19 en constant in de gaten wordt gehouden.  
 
Cláudio Ibrahim Vaz Leal, beter bekend onder zijn voetbalnaam Branco, was tussen 1980 en 
1998 prof voor Internacional, Fluminense, Brescia, FC Porto, Genoa, Grêmio, Flamengo, 
Corinthians, Middlesbrough en New York MetroStars. Hij was tussen 1985 en 1995 
international voor Brazilië. De linksback met het vlammende schot scoorde negen keer in 72 
interlands. In 1994 werd hij wereldkampioen met de Seleção. In de kwartfinale maakte Branco 
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de winnende goal voor Brazilië. In de 81ste minuut maakte hij uit een vrije trap de 3-2, nadat 
Oranje door goals van Dennis Bergkamp en Aron Winter net een 2-0 achterstand hadden 
weggewerkt. De spitsen Romário en Bebeto hadden de eerste twee goals gemaakt voor Brazilië. 
Branco was na zijn carrière als speler nog jeugdcoach bij de Braziliaanse bond en 
Fluminense.   
 

 

@ Pics United Cor Mooij  

De coronasituatie in Brazilië is bedroevende slecht. Het aantal coronadoden in Brazilië lag 
gisteren op 2648. Het gemiddelde aantal doden over de laatste zeven dagen is 2031, voor het 
eerst boven de 2000. In de afgelopen 24 uur waren er 90.303 nieuwe besmettingen, het 
hoogste sinds het begin van de pandemie. In totaal zijn er al meer dan 285.000 coronadoden 
in Brazilië. Bron: AD, 19 maart 2021. 
 

Patiëntenorganisaties zijn wachten op een vaccinatie zat 
 
Patiëntenorganisaties ALS Patients Connected en Duchenne Parent Project zijn het wachten 
op een vaccinatie tegen het coronavirus zat. Ze willen dat minister Hugo de Jonge van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport eerdere beloftes nakomt en mensen die aan deze 
progressieve spierziekten lijden met voorrang voorziet van een prik. 
 
Ze wijzen erop dat eerder vanuit het ministerie was gemeld dat mensen met ALS en Duchenne 
al medio februari aan de beurt waren, daarna schreef De Jonge dat ze in week 9 gevaccineerd 
zouden worden. ‘Deze toezegging werd zonder opgaaf van reden niet uitgevoerd of opgevolgd. 
Navraag bij het RIVM leerde dat er wekenlang overleg werd gepleegd’, laten de 
patiëntenorganisaties weten. 
 
Woensdag twitterde de minister dat ze komende week alsnog hun inenting krijgen. ‘Helaas 
wijst niets erop dat deze groep de komende week daadwerkelijk gevaccineerd gaat worden, zo 
hebben patiënten bijvoorbeeld nog geen uitnodiging ontvangen en is het nog steeds onzeker 
waar en door wie zij gevaccineerd gaan worden. Het is onacceptabel als de vaccinatie van deze 
groep wederom vertraging oploopt.’ 
 
De organisaties wijzen erop dat mensen met ALS en Duchenne een risicogroep zijn als ze het 
virus krijgen. Bron: AD, 19 maart 2021.     
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Europese Commissie dreigt export AstraZeneca-vaccin te verbieden 
 
Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, dreigt de export van 
het AstraZeneca-vaccin te verbieden als de farmaceut Europa niet genoeg doses levert. Von 
der Leyen doet haar uitspraken in een interview dat verscheen in Duitse kranten. 
 
‘We hebben de optie om geplande exporten te verbieden’, zei de EC-voorzitter. ‘Dit is 
de boodschap aan AstraZeneca: je komt eerst je contract met Europa na, voordat je levert aan 
andere landen.’ 
 
De EU ligt al langer overhoop met de Brits-Zweedse medicijnfabrikant vanwege 
de achterblijvende leveringen aan de EU-landen. In het eerste kwartaal van dit jaar zou 
AstraZeneca maar dertig procent van de beloofde negentig miljoen doses hebben geleverd. 
 
In het Verenigd Koninkrijk, waar het vaccin samen met de universiteit van Oxford werd 
ontwikkeld, hield het bedrijf zich wel aan afspraken. De EU-leiders, die de handel in vaccins 
al eerder aanscherpten, bespreken de kwestie komende week. Bron: AD, 20 maart 2021.  
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EC-voorzitter Von der Leyen is klaar met de achterblijvende leveringen van het AstraZeneca-
vaccin. © Reuters   
 
 

Pfizer waarschuwt EU: ‘lok geen handelsoorlog uit met Verenigd 
Koninkrijk’   
 
Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft haar dreigement herhaald 
de export naar andere landen te zullen verbieden als AstraZeneca niet genoeg coronavaccins 
levert aan de EU. Pfizer, die andere grote vaccinproducent, waarschuwt de EU nu geen 
handelsoorlog met het Verenigd Koninkrijk uit te lokken, aangezien het afhankelijk is van ruwe 
grondstoffen die net daar gemaakt worden.   
 

 
  
De Britse premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. 
Beeld Photo News  
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In een interview in de kranten van het Duitse mediabedrijf Funke herhaalde Von der Leyen 
dit weekend haar eerdere dreigement. ‘We hebben de optie om geplande exporten te 
verbieden’, zei ze. ‘Dit is de boodschap aan AstraZeneca: je komt eerst je contract met Europa 
na, voordat je levert aan andere landen.’ 
 
De EU en het Brits-Zweedse AstraZeneca liggen al langer met elkaar in de clinch, omdat het 
bedrijf er maar niet in slaagt de afgesproken aantallen vaccins aan EU-landen te leveren. 
Volgens de Commissievoorzitter is in het eerste kwartaal van dit jaar slechts dertig procent 
geleverd van de 90 miljoen doses die contractueel zijn overeengekomen. In het Verenigd 
Koninkrijk voldeed AstraZeneca wél aan alle verplichtingen.  
 
Behalve AstraZeneca zou nu ook concurrent Pfizer/BioNTech de Commissie gewaarschuwd 
hebben geen handelsconflict met het Verenigd Koninkrijk uit te lokken, zo schrijft The 
Telegraph vandaag. Volgens Pfizer hebben de Britten de macht om meteen terug te slaan door 
dan cruciale grondstoffen voor het vaccin die in het Verenigd Koninkrijk worden gemaakt, te 
blokkeren. 
 
De Pfizer-vaccinfabriek in Puurs-Sint-Amands is namelijk in grote mate afhankelijk van 
zogenaamde lipide nanopartikels, zeg maar het omhulsel van het vaccin zelf. En die partikels 
worden in een fabriek in het Britse Yorkshire gemaakt. Pfizer sloot in november een vijfjarig 
contract met Croda International, dat als een van de enige in de wereld die cruciale onderdelen 
van het vaccin produceert. Zonder de grondstoffen zou de vaccinproductie in België binnen 
de paar weken volledig stilvallen, en dan is iedereen nog verder van huis. 
 
De EU-leiders bespreken de kwestie volgende week. De EU besloot eerder al het toezicht op 
de handel in vaccins aan te scherpen. Bedrijven zijn verplicht hun exportplannen te melden. 
Bron: De Morgen, 20 maart 2021.  
 

EU houdt deze week top over blokkeren vaccin AstraZeneca 
 
Het 'dreigement' van EC-voorzitter Ursula von de Leyen, om de export van coronavaccins te 
blokkeren als andere landen Europa niet van vaccins voorzien, is aangekomen. Von der Leyen 
doelde op farmaceut AstraZeneca dat zich in het Verenigd Koninkrijk wel aan 
de leveringsafspraken houdt, maar in Europa niet. Van de in Groot-Brittannië vervaardigde 
middelen is nog niets naar Europe gestuurd. 
 
De Britse premier Johnson probeert nu te voorkomen dat de EU de export van 
coronavaccins naar zijn land aan banden legt. Hij zoekt steun bij Europese leiders en zou al 
gebeld hebben met premier Rutte en zijn Belgische ambtsgenoot De Croo, melden Britse 
media op basis van de Financial Times. De EU houdt deze een week een top, waar 
het exportverbod van AstraZeneca mogelijk aan de orde komt. 
Een van de gespreksonderwerpen tijdens de top zou de Halix-fabriek in Leiden zijn, meldt The 
Times. Daar zou een grote, niet nader omschreven, voorraad van het werkzame 
bestanddeel van het AstraZeneca-vaccin liggen. De fabriek is als productielocatie nog niet 
goedgekeurd door de EU, maar dat zou mogelijk woensdag gebeuren. Als Europa de export 
van het vaccin blokkeert, zou dat de vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk twee 
maanden vertraging opleveren, schrijft Daily Mail. In de maanden mei en juni zou het land 
zo'n 20 procent minder doses ontvangen. Bron: De Stentor, 22 maart 2021. 
 
 

Bloedexperts menen oorzaak van bijwerking AstraZeneca vaccin te 
hebben ontdekt, behandeling goed mogelijk  
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Een vrouw na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Beeld Belga 
 
Bloedexperts menen dat ze ontdekt hebben waarom het AstraZeneca-vaccin in zeldzame 
gevallen een ernstige stoornis in de bloedstolling veroorzaakt. Dat schrijft de Nederlandse krant 
De Volkskrant. Er blijkt sprake van een extreme reactie van het immuunsysteem waardoor 
antistoffen worden aangemaakt tegen de eigen bloedplaatjes. Het goede nieuws is dat de 
aandoening valt op te sporen en te behandelen. 
 
Afgelopen weken zetten ruim twintig Europese landen de vaccinaties met het AstraZeneca-
vaccin stop na meldingen van een mysterieuze ziekte, een combinatie van trombose en een 
verlaagd aantal bloedplaatjes. Het veiligheidscomité van de EMA, de Europese 
medicijnautoriteit, telde uiteindelijk vijfentwintig gevallen: patiënten kregen na de vaccinatie 
te maken met stollingen in de hersenen of in het hele lichaam. Negen van hen overleden. 
 
EMA-directeur Emer Cooke zei donderdag nog dat er geen definitief bewijs was voor een link 
tussen het vaccin en de zeldzame aandoening. Inmiddels hebben Duitse, Britse en Italiaanse 
artsen in het bloed van hun patiënten dezelfde antistoffen ontdekt. ‘Het lijkt me nu wel 
duidelijk dat er een verband is met het vaccin’, zegt de Nederlandse hoogleraar Hugo ten Cate, 
trombose-expert aan het Maastricht UMC. Het risico op de bijwerking is extreem klein, 
beklemtoont hij: het gaat om één op de miljoen gevaccineerden. 
 
De ziekte lijkt op een syndroom met de naam HIT,  waarbij het immuunsysteem zo sterk wordt 
geactiveerd dat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen de eigen bloedplaatjes. Bloedplaatjes 
hebben de functie van een soort inwendige pleister, ze vormen bij bloedingen de eerste 
hulptroepen. De antistoffen binden aan de bloedplaatjes, legt Ten Cate uit, en na contact met 
cellen van de vaatwand dragen ze vervolgens bij aan de vorming van bloedstolsels. Zo ontstaat 
een uitzonderlijke combinatie van te weinig bloedplaatjes (waardoor bloedingen ontstaan) en 
trombose (waardoor de bloedbaan verstopt kan raken). 
 
Vrijdagavond werd duidelijk dat hetzelfde ziektebeeld zich ook na vaccinatie (in feite een 
kunstmatig opgewekte infectie) kan voordoen. Zowel de Britse hoogleraar Marie Scully als 
haar Duitse collega Andreas Greinacher en de Italiaanse trombose-expert Marco Cattaneo 
bleken de antistoffen te hebben ontdekt bij patiënten met de bloedstollingsziekte, die kort 
daarvoor met het AstraZeneca-vaccin waren ingeënt. ‘In korte tijd hebben zij alle Europese 
collega’s op de hoogte gebracht’, aldus Ten Cate. 
 
Dat is van groot belang, zegt hij, omdat artsen nu weten wat ze moeten doen bij een patiënt 
met het ziektebeeld. ‘Het medicijn van eerste keus bij problemen met bloedstolling, de 
bloedverdunner heparine, moet bij hen nu juist niet worden gebruikt, daar worden ze alleen 
maar zieker van.’  De experts adviseren om patiënten een infuus te geven met 
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immunoglobulinen, waarmee het afweersysteem weer in balans wordt gebracht. HIT kan met 
een antistoffentest worden opgespoord. 
 
Waarom de autoimmuunziekte zich vooral bij relatief jonge gevaccineerden en dan vooral bij 
vrouwen voordoet is nog niet duidelijk. Mogelijk roept het vaccin bij jonge mensen een 
krachtigere immuunreactie op dan bij ouderen, zegt Ten Cate, en dat maakt de kans ook 
groter dat die reactie bij hen doorschiet. Bij vrouwen kunnen hormonale factoren meespelen, 
denkt hij. Zo is bekend dat de pil heel soms ook trombose kan veroorzaken.  
 
Amerikaanse artsen rapporteren sinds kort over patiënten die na inenting met het Pfizer- of 
Moderna-vaccin een andere zeldzame bloedstollingsziekte oplopen. Het gaat om ITP, waarbij 
ook antistoffen worden gemaakt tegen de eigen bloedplaatjes. Vakblad The American Journal 
of Hematology kwam vorige maand uit op zeventien gevallen, onbekend is nog of het vaccin 
de oorzaak is. Maar zelfs dan zou ook die bijwerking uiterst zeldzaam zijn: in de Verenigde 
Staten zijn al meer dan twintig miljoen mensen met een van de twee vaccins ingeënt. Bron: 
De Morgen, 21 maart 2021.   
 

EC-gezondheidscommissie uit frustratie over AstraZeneca 
 
Na de dreigende taal van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen uit nu ook de 
baas van de EC-gezondheidscommissie, Sandra Gallina, de Europese 
frustratie over AstraZeneca. De vaccinmaker krijgt de volle laag over de tegenvallende 
leveringen aan de Europese Unie. 
 
Net als Von der Leyen waarschuwt Gallina dat hier geproduceerde vaccins niet meer buiten 
Europa worden verscheept. Farmaceuten Pfizer en Moderna hebben zich grotendeel aan de 
leveringsafspraken gehouden, zegt ze. ‘We hebben maar met één contract een serieus 
probleem en dat is met AstraZeneca.' 
 
Omdat het middel van AstraZeneca goedkoper is dan andere vaccins en makkelijker te 
distribueren, had het juist het speerpunt van de Europese vaccinatiecampagnes moeten 
zijn, stelt Gallina. Er zijn meer dan 400 miljoen doses besteld. ‘We zijn natuurlijk van plan 
om actie te ondernemen, dit probleem kunnen we niet verwaarlozen.' Bron: De Stentor, 23 
maart 2021. 

AstraZeneca heeft achterhaalde informatie gebruikt 
 
Deskundigen van het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten zijn 
bang dat farmaceut AstraZeneca achterhaalde informatie heeft gebruikt bij een grote studie 
naar zijn coronavaccin. Daardoor kan een 'onvolledig beeld' zijn ontstaan over de effectiviteit 
van het middel zegt de gezondheidsdienst. 
 
Het vaccin van AstraZeneca wordt al gebruikt in Europa, maar nog niet in de VS. Het NIAID, 
de organisatie van immunoloog Anthony Fauci, roept de farmaceut op goed samen te werken 
met het comité dat toezicht houdt op het onderzoek en te zorgen dat de 'accuraatste en 
recentste' cijfers zo snel mogelijk worden vrijgegeven. 
 
De Zweeds-Britse medicijnfabrikant liet gisteren weten dat het vaccin in een studie onder 
zo'n dertigduizend proefpersonen negenenzeventig procent effectief bleek in het voorkomen 
van Covid-19. Ook waren er geen aanwijzingen voor de zo gevreesde stollingsbijwerkingen, die 
veel landen reden gaven om tijdelijk te stoppen met vaccineren. Bron: De Stentor, 23 maart 
2021.  
 

Vrouwen tot 65 jaar meer bijwerkingen bij AstraZeneca dan bij 
Pfizer/BioNTech 
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Vrouwen tot 65 jaar ervaren bij de eerste prik met het AstraZeneca-vaccin meer bekende 
bijwerkingen dan bij het middel van Pfizer/BioNTech, meldt Bijwerkingencentrum Lareb na 
onderzoek. 

Na een prik met het middel van AstraZeneca ervaart eenenzestig tot zevenenzestig procent 
van de vrouwen hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid of algemeen niet lekker voelen. Na 
de Pfizer/BioNTech-vaccinatie was dit tweeëntwintig tot zesendertig procent. Daarbij kreeg 
negenendertig procent van de vrouwen in het onderzoek na de AstraZeneca-prik koorts. Bij 
het Pfizer/BioNTech-vaccin was dit vijf procent. Volgens Lareb duurde de koorts meestal maar 
één of twee dagen. Het gaat om bekende bijwerkingen die ook in de bijsluiters staan vermeld. 

‘Het is goed dat mensen er op voorbereid zijn dat ze een dagje koorts kunnen krijgen en zich 
niet lekker voelen en er rekening mee houden, bijvoorbeeld in verband met mogelijk verzuim 
van werk’, zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb. Bron: De Stentor, 24 maart 
2021. 

Minder AstraZeneca vaccins naar Brazilië, Saoedi-Arabië en Marokko 
 
Het Serum Institute of India heeft Brazilië, Saoedi-Arabië en Marokko laten weten dat de 
levering van het AstraZeneca-vaccin aan de landen is vertraagd. De oorzaak is het snel 
stijgende aantal besmettingen in India zelf. India is wereldwijd de grootste producent van 
vaccins. De Indiase regering wordt in eigen land bekritiseerd dat zij meer vaccins verkopen 
dan dat zij zelf inwoners inenten. Na de Verenigde Staten zijn er in India het grootste aantal 
besmettingen ter wereld geconstateerd. India maakt momenteel een tweede golf mee. Officieel 
zijn er al 11,6 miljoen coronabesmettingen geconstateerd. Dat aantal is naar 
waarschijnlijkheid fors hoger omdat in armere gebieden veel minder wordt getest.  Bron: AD, 
21 maart 2021.  
 

 

© EPA — Een vrouw onderweg in Bangalore, India. 

Europese Commissie wil export coronavaccins tegenhouden als fabrikant 
niet op tijd levert 

De Europese Commissie wil de export van coronavaccins al onmiddellijk tegenhouden als 
de fabrikant niet op tijd levert. De belofte om de vertraging nog in hetzelfde kwartaal in te 
lopen, is volgens Brusselse bronnen straks niet meer genoeg om vaccins te mogen verschepen 
naar bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. 

De strengere regel is er een uit een pakket waarmee de commissie haar greep op de aanvoer 
van vaccins wil verstevigen. De plannen worden woensdag gepresenteerd. Nu kan Brussel 
export alleen blokkeren als de vaccinmaker over het hele kwartaal gezien in gebreke blijft. 
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Met de maatregel zou de commissie mogelijk bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat het 
Janssen-vaccin volgende maand vanuit de EU naar andere landen wordt verscheept. 
Fabrikant Johnson & Johnson heeft aangekondigd de eerste weken van het tweede kwartaal 
wat minder te kunnen leveren dan afgesproken. Maar de farmaceut zegt dat later, nog 
diezelfde drie maanden, goed te maken. Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  

Biden viert honderd miljoenste vaccinatie 

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een bezoek gebracht aan het Centrum voor 
Ziektecontrole en Preventie in Atlanta. Hij deed dat om de 100 miljoenste vaccinatie sinds zijn 
inhuldiging te vieren en sprak er zijn dank en bewondering uit. 

‘We zijn jullie enorm veel dank verschuldigd', sprak Biden tegen de medewerkers van het 
centrum. ‘En dat zullen we nog lang, nog heel lang, blijven doen. Jullie zijn het leger, de 
marine, de kustwacht, jullie zijn de fronttroepen.’ 

Ook liet hij zich bijpraten over de huidige virusvarianten en hoe de pandemie er nu voorstaat. 
Toen CDC-directeur Rochelle Walensky vertelde dat de mijlpaal van 100 miljoen inentingen 
was bereikt, stak Biden trots zijn vuist omhoog. Bron: AD, 20 maart 2021. 

 

© Getty Images — Het Mar-a-Lago golf resort van Donald Trump in Palm Beach, Florida 

Uitbraak coronavirus in golfresort Trump 

Het golfresort Mar-a-Lago van de Amerikaanse oud-president Donald Trump is deels op 
slot gegaan vanwege een uitbraak van het coronavirus, zeggen twee ingewijden. Trump en zijn 
familie verblijven sinds hij in januari uit het Witte Huis vertrok op het resort in Florida. 

Een aantal medewerkers van de club zou uit voorzorg in quarantaine zitten, stelt een van de 
twee bronnen. Om hoeveel infecties het gaat en in welke mate het golfresort dicht is, is niet 
duidelijk. Evenmin is bekend wat de gevolgen zijn voor Trump en zijn gezin. Het zou om een 
sluiting voor korte tijd gaan. 
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Trump werd vorig jaar oktober enige dagen in het ziekenhuis opgenomen nadat 
hij besmet raakte met het longvirus. Ook zijn vrouw Melania en zoon Barron testten positief. 
Bron: AD, 20 maart 2021.   

Stranden van Miami zijn in de avond verboden terrein 

De befaamde stranden van Miami en het uitgaansgebied daaromheen zijn voorlopig in de 
avond niet toegankelijk. De burgemeester van Miami Beach voert een avondklok in om te 
voorkomen dat feestjes van studenten en andere bezoekers uit de hand lopen en het 
coronavirus zich verder verspreidt. 

De piek in het aantal bezoekers tijdens de vakantieperiode zorgt ervoor dat 'we simpelweg 
overweldigd zijn in het entertainmentdistrict', zegt een manager van de gemeente. Eerder deze 
week gebruikte de politie pepperspray om een gevecht in een restaurant aan de bekende 
Ocean Drive onder controle te krijgen. Burgemeester Dan Gelber stelt vast dat er veel meer 
mensen zijn dan in voorbije jaren. Bron: De Stentor, 20 maart 2021. 

 

@ EPA  

Avondklok in Miami Beach verlengd tot 12 april 

De avondklok die zaterdag is ingesteld voor de befaamde stranden van Miami en het 
uitgaansgebied daaromheen is verlengd tot 12 april, melden lokale Amerikaanse media. De 
burgemeester van Miami Beach voerde een avondklok in om te voorkomen dat feestjes van 
studenten en andere bezoekers uit de hand lopen en het coronavirus zich verder verspreidt. 

Het artdecodistrict met zijn cafés, restaurants en clubs zijn vanaf 20.00 uur afgesloten. Niet 
alleen de winkels moeten dicht, ook de snelwegen naar het populaire en warme gebied in 
Florida gaan op slot. 

‘De piek in het aantal bezoekers tijdens de vakantieperiode zorgt ervoor dat we simpelweg 
overweldigd zijn in het entertainmentdistrict’, zei een manager van de gemeente eerder. ‘Dit is 
geen gemakkelijk besluit, en dat nemen we om de gezondheid en veiligheid van het publiek te 
beschermen.’ Bron: De Telegraaf, 21 maart 2021.  

De avondklok die zaterdag is ingesteld voor de populaire stranden van Miami is verlengd tot 
12 april. De burgemeester van Miami Beach wil daarmee voorkomen dat feestjes van 
studenten en andere bezoekers uit de hand lopen en het coronavirus zich verder verspreidt. 
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Cafés, restaurants en clubs zijn vanaf 20.00 uur afgesloten. Ook winkels moeten dicht en zelfs 
de snelwegen naar het strand gaan op slot. 

De afgelopen weken was Miami Beach het toneel van vechtpartijen, grote mensenmassa's en 
confrontaties tussen feestgangers en de politie. Eerder deze week gebruikte de politie 
pepperspray om een gevecht in een restaurant aan de bekende Ocean Drive onder controle te 
krijgen. 

Volgens burgemeester Dan Gelber zijn er veel meer bezoekers dan voorgaande jaren, omdat 
elders in het land veel plekken zijn gesloten en de vluchten betaalbaar zijn. Bron: De Stentor, 
22 maart 2021.   

Eén op de zes Bunschoters heeft corona gehad: maar hoe kán dat toch? 

Het grootschalig testen in Bunschoten zit er op. Zes weken lang konden inwoners van de 
gemeente zich, ook zonder klachten, laten testen in de gemeente. Een derde golf tekende zich 
daardoor in de testcijfers zichtbaar af. Inmiddels heeft bijna 1 op de 6 Bunschoters het virus 
onder de leden gehad. Hoe het kan dat het virus zo sterk opduikt in de gemeente?  

‘Kennelijk zijn wij gevoeliger voor golven’, concludeert burgemeester Melis van de Groep een 
dag voor de pilot afloopt. Wie naar de cijfers van Bunschoten kijkt, kan niet anders dan ook 
die conclusie trekken. Drie duidelijke pieken zijn zichtbaar: één in oktober, één in december 
en één in februari. Bron: AD, 20 maart 2021.  
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Nederlandse vrouw (32) in ziekenhuis na vaccinatie: zeldzame bijwerking 
nog onder de loep 

Terwijl de lichten voor het coronavaccin van AstraZeneca weer op groen staan, belandde een 
32-jarige vrouw uit Tilburg na haar vaccinatie vorige week in het ziekenhuis. Ze had een tekort 
aan bloedplaatjes. De Europese Geneesmiddelenautoriteit (EMA) zoekt nog uit of het om een 
zeldzame bijwerking gaat.  

De schrik zit er nog goed in. De zorgen ook. Inmiddels is ze weer thuis, maar de 
ziekenhuisopname van de 32-jarige vrouw uit Tilburg heeft er ingehakt. Bij haarzelf én haar 
familie. Met haar naam in de krant wil ze niet. Dat naar buiten komt wat er is gebeurd, juist 
wél.  

Omdat moet worden uitgezocht wat er aan de hand is. Behoort ze tot het hele kleine aantal 
mensen dat de pech had door een mogelijke bijwerking van het coronavaccin getroffen te 
worden? 

Ruim twee weken geleden werd ze ingeënt met het AstraZeneca-vaccin, zoveel is in elk geval 
zeker. Diezelfde avond al begonnen de klachten: rillingen en een grieperig gevoel. Na een dag of 
tien verschenen er puntbloedingen op haar lichaam, die alarmbellen deden rinkelen. Na 
onderzoek bleek het aantal bloedplaatjes extreem laag; een waarde die normaal tussen de 150 
en 400 moet liggen, lag bij de vrouw op 2. Bron: De Stentor, 20 maart 2021.   

Vaccin AstraZeneca negenenzeventig procent effectief 

Het coronavaccin van AstraZeneca is volgens een studie in de Verenigde 
Staten voor negenenzeventig procent effectief. De farmaceut publiceerde vandaag de eerste 
resultaten van het onderzoek waar zo'n dertigduizend vrijwilligers aan meededen. 
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Het middel was volgens het onderzoek honderd procent effectief bij het voorkomen van 
ziekenhuisopnames en sterfgevallen. 21.583 deelnemers kregen het vaccin. De overige 
tienduizend proefpersonen kregen een placebo. 

Anders dan bij eerder klinisch onderzoek zijn in deze studie ook twintig procent 65-plussers 
betrokken. AstraZeneca zegt dat de effectiviteit van het vaccin binnen die groep tachtig 
procent is. Van verhoogd risico op trombose was volgens de farmaceut geen sprake. Bron: De 
Stentor, 22 maart 2021. 

 

Een potje hydroxychloroquine. © Reuters 
 
 

Inspectie start onderzoek naar huisartsen die nog steeds 
‘coronamedicijnen’ voorschrijven 
 
Ondanks eerdere waarschuwingen blijft een groep huisartsen coronapatiënten medicijnen 
voorschrijven waarvan de werking niet is bewezen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ)  waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke bijwerkingen en kondigt na vragen van deze 
nieuwssite een onderzoek aan. 
 
Een groepje artsen rond de Limburgse huisarts Rob Elens schrijft nog altijd het 
antimalariamedicijn hydroxychloroquine en het antischurftmiddel ivermectine voor aan 
coronapatiënten. Dat bevestigt ondernemer Evert de Blok, die samen met Elens een platform 
opzette waarop een alternatieve behandeling voor corona wordt gepromoot. Bron: De Stentor, 
20 maart 2021.  
 

Boete voor artsen die medicijnen voorschrijven die in strijd zijn met 
behandeladviezen 

Artsen die coronapatiënten nog steeds medicijnen voorschrijven die in strijd zijn met de 
officiële behandeladviezen, kunnen een boete verwachten. Daarvoor waarschuwt de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie blijft meldingen binnenkrijgen over artsen die 
middelen als (hydroxy)chloroquine en ivermectine voorschrijven tegen Covid-19. 

‘De inspectie vindt het voorschrijven en afleveren van deze geneesmiddelen buiten de 
richtlijnen een risico voor de kwaliteit van zorg, en gaat daarom artsen bestuurlijk beboeten 
wanneer ze deze medicijnen ten onrechte voorschrijven’, meldt de IGJ. 
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Vooral over chloroquine en hydroxycholoroquine is veel te doen geweest. Huisartsen en 
ziekenhuizen gaven het middel aan het begin van de coronacrisis regelmatig aan patiënten 
met Covid-19, maar later verschenen wetenschappelijke studies waarin werd geconcludeerd 
dat het niet helpt. Volgens de IGJ is bewezen dat de middelen niet effectief zijn, maar wel 
bijvoorbeeld hartritmestoornissen kunnen veroorzaken. Bron: De Stentor, 25 maart 2021.  

Fakenews over toedienen vaccin Moderna en Pfizer/BoiNTech door 
huisartsen 
 
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) spreekt een twitterbericht van het ministerie van 
Volksgezondheid over het gebruik van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna door 
huisartsen tegen. Het ministerie twitterde woensdagavond dat huisartsen de vaccins van 
Moderna en Pfizer/BioNTech toedienen, terwijl dit niet zo is. 

Veel huisartsen reageerden al verbaasd op het bericht. Een woordvoerster van LHV zegt dat 
huisartsen de bevolkingsgroepen met hoog risico tot 75 jaar oud inenten met het middel van 
AstraZeneca. 

‘Het heeft dus geen zin om de huisarts te bellen en te vragen naar een prik van Moderna of 
Pfizer/BioNTech. Mensen die ingeënt kunnen worden krijgen zelf een uitnodiging’, aldus de 
LHV-woordvoerster. 

De verwarring is volgens de woordvoerster mogelijk ontstaan doordat huisartsenposten 
gebruik hebben gemaakt van de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech om mensen in 
gezondheidsinstellingen te prikken. De persoon die de tweet plaatste, heeft dat mogelijk 
verkeerd opgevat. 

De LHV heeft woensdagavond nog kort contact gehad met het ministerie over de tweet. De 
vereniging verwacht nog bericht van het ministerie donderdag. Bron: De Stentor, 25 maart 
2021. 
 

Een prik? ‘Ho nee, echt niet!’ Zo denken kinderen over corona 
 
Het is een jaar geleden dat Nederland op slot ging vanwege het coronavirus. Tientallen 
persconferenties en maatregelen verder zijn we hier: restaurants en cafés zitten nog potdicht, 
naar de bioscoop of het museum gaan mag niet en de winkels hebben afhaalpunten. 
 
Maar er is één lichtpuntje: de basisscholen zijn weer open. Tot blijdschap van veel kinderen, 
want eindelijk konden ze hun juffen, meesters en vriendjes weer zien. En, als ze over een paar 
maanden een prik hebben gekregen, mogen ze misschien zelfs weer voor een kinderfeestje 
naar het zwembad of het trampolinepark. Bron: AD, 22 maart 2021.  
 
 

Hoe groot is de pakkans als je de avondklok overtreedt? Ligt er maar net 
aan waar je woont 
 
Wie zich niet aan de avondklok houdt, riskeert een boete van 95 euro. Maar hoe groot is die 
kans? Dat verschilt flink per gemeente. Waar de ene gemeente kwistig strooit met boetes, 
houden opsporingsambtenaren in andere gemeenten het bij een waarschuwing en blijft het 
bonnenboekje op zak.   
 
Dat blijkt uit een enquête van deze krant onder achttien gemeenten in West-Brabant. We 
vroegen hen naar het aantal bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) dat wordt ingezet voor 
de handhaving van de avondklok en het aantal uitgedeelde boetes sinds die op zaterdag 23 
januari van kracht werd. Bron: AD, 20 maart 2021. 
 



147 

 

 
Breda is met afstand koploper in de regio bij het uitdelen van avondklokboetes . © 
Pix4Profs/René Schotanus   
 

The Streamers: vriendengroep vol sterren kosteloos te zien vanuit Carré 
 
De grootste gelegenheidsband uit de vaderlandse popgeschiedenis, The Streamers, staat 
vanavond in Carré. En iedereen kan gratis meekijken, via een livestream. Guus Meeuwis doet 
mee, net als Nick & Simon, Thomas Acda, Typhoon en Maan. Maar ook Mocro Maffia-ster en 
rapper Bilal Wahib. ‘Toch mooi voor een kleine jongen als ik.’ 
 
Al een jaar timmert acteur Bilal Wahib, razend populair dankzij zijn rol in Mocro Maffia, aan 
de weg als zanger/rapper en toch heeft hij nooit voor publiek opgetreden. Bron: AD, 20 maart 
2021.  
 

The Streamers groot succes: 1 miljoen kijkers, fans smeken Maan en 
Nick duet uit te brengen 
 
Het eerste optreden van de gelegenheidsformatie The Streamers kan een groot succes 
genoemd worden. Tijdens de livestream onthulde Thomas Acda dat er meer dan één miljoen 
mensen zaten te kijken naar het zangspektakel. Ook op social media was veel enthousiasme 
te bespeuren, vooral het duet tussen Maan de Steenwinkel en Nick Schilder sprong er voor de 
kijkers tussenuit. 
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Het optreden van Maan met Nick viel in de smaak. © ANP 
 
Koninklijk theater Carré was gisteren omgebouwd tot een gezellige kroeg met stamgasten als 
Guus Meeuwis, Nick & Simon, Acda & De Munnik, Davina Michelle, Typhoon en vele anderen. 
Achter de bar stond Paul de Leeuw die af en toe ook een stukje meezong en als manager liep 
Frank Lammers in zijn Undercover-Ferry outfit tussen de artiesten door. Ondertussen vlogen 
de hits de kijkers van de livestream om de oren. Zeker doordat Bilal Wahib als gastartiest 
aanwezig was. Hij scoort op dit moment hoge ogen met zijn nummer 501. Ook zijn collega 
Snelle rijgt de hits aan elkaar. 
 
Hoewel de stream moeizaam op gang kwam - het voorprogramma liep in de soep door 
technisch malheur - werd de show zelf een groot succes. Technici kregen enkele minuten voor 
aanvang van het echte concert alle problemen op orde waardoor volgens de organisatie 
uiteindelijk meer dan één miljoen mensen konden meegenieten. 
 
Iemand grapt op twitter: ‘Breaking news! Het demissionaire kabinet heeft in speciale 
vergadering met OMT zojuist besloten om, in het belang van noodzakelijke vrolijkheid, iedere 
zaterdag the streamers live uit te zenden.’ Of dat het geval gaat zijn, is nog niet helemaal 
duidelijk. Maar aan het einde van het concert hintten The Streamers er in ieder geval op een 
vervolg met de tekst ‘To be continued’.   
 
Muzikaal gezien was er dan ook genoeg om van te genieten. Zo bracht Bilal Wahib een 
bijzondere uitvoering van Ik voel me zo verdomd alleen, ontroerde Danny Vera uiteraard 
weer met Roller Coaster en verblufte Davina Michelle vriend en vijand wederom met haar 
vocalen. Hoogtepunt was het optreden van Nick (van Simon) Schilder en Maan de 
Steenwinkel. Zij brachten een eigen versie van Andrea Bocelli en Giorgia's Vivo per lei. 
 
Inmiddels wordt het tweetal al gesmeekt om het nummer op single uit te brengen. Een bericht 
dat al op meer dan 1000 likes kan rekenen op twitter. Iemand ander schrijft: ‘Ik voel een 
nummer 1-hit aankomen van Nick en Maan.’ En een andere fan vult aan: ‘Niet om het een of 
ander maar Maan is toch wel een cadeautje voor Nederland.’   
 
Voor het concert werd iedereen die meewerkte vooraf getest op corona. Bron: De Stentor, 21 
maart 2021.  
 



149 

 

 
 
Theater Carré 
 
 

Proefevenement op Lowlandsterrein  

Festivalgangers verzamelen zich zaterdag op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen voor 
het eerste proeffestival van Fieldlab Evenementen. Daar wordt tijdens een dancefestival met 
zo'n 1500 bezoekers getest hoe evenementen in coronatijd weer veilig kunnen plaatsvinden. 
Op dezelfde locatie vindt zondag ook een popfestival plaats. 

Eigenlijk zouden de festivals vorig weekend al worden gehouden, maar ze werden een weekje 
opgeschoven vanwege de heftige regen en windstoten. Nu vindt dus zaterdag het eerste 
zogenoemde Back To Live-festival plaats. 

De line-up is door de verplaatsing iets veranderd. Zo kunnen Philou Louzolo en Suze Ijó er nu 
niet bij zijn. Wel staan nog steeds onder anderen Joris Voorn, Reinier Zonneveld en Colin 
Benders op het affiche. 

Het experiment zelf blijft hetzelfde. Alle bezoekers worden van tevoren getest en sommigen 
krijgen bij de ingang van het festival een extra sneltest. Mensen met een positieve testuitslag 
worden geweigerd. Festivalgangers worden verdeeld in drie groepen en dragen 
een tag waarmee hun bewegingen en contactmomenten worden gevolgd. Het is de bedoeling 
dat bezoekers zich na het festival opnieuw laten testen. Bij eerdere proefevenementen gaf niet 
iedereen gehoor aan die oproep, maar volgens Fieldlab maakt dat voor het experiment niet 
uit. 

Ook wordt tijdens het evenement een nieuwe corona-app van de overheid getest. Daarmee 
kunnen mensen aantonen dat ze onlangs negatief getest zijn op het coronavirus. De bezoekers 
krijgen na een negatieve test een code die ze kunnen invullen in de nieuwe app CoronaCheck. 
Die maakt een zogeheten QR-code aan die de medewerkers van het festival bij de ingang 
kunnen scannen. De telefoon van de bezoeker en het scanapparaat van het festival 
hoeven geen verbinding met internet te hebben. 

De proefevenementen van Fieldlab Evenementen behoren tot een gezamenlijk initiatief van 
zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Eerder werd al getest 
tijdens twee concerten in de Ziggo Dome, een theatervoorstelling van Guido Weijers, 
een congres en bij voetbalwedstrijden. Bron: AD, 20 maart 2021.   
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Publiek gaat los op proeffestival in Biddinghuizen: ‘mensen om je heen, 
muziek, onwerkelijk’  

Het is vroeg in het jaar en fris, maar dat maakt de bezoekers van het proeffestival in 
Biddinghuizen zaterdag niet uit. Ze genieten van de sfeer, gaan op in de muziek. ‘Ik heb dit 
ontzettend gemist.’ 

‘Ik voel me een beetje uitverkoren’, zegt bezoeker Micha de Kromme uit Lelystad als het 
dancefestival een uurtje bezig is. Hij staat met een biertje in de hand te genieten bij een van 
de twee podia. ‘Een festival, bizar gewoon. Ik heb dit ontzettend gemist en ik ben niet de enige.’ 
Bron: De Stentor, 20 maart 2021. 

 

Bezoekers van een dancefestival op het evenemententerrein van Walibi Holland. © ANP  
 
Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg werd ontzettend blij van het Fieldlab-
popfestival zondag in Biddinghuizen. Dat zei hij in het televisieprogramma Op1. ,,Het was wel 
een moment ja. Mensen gingen helemaal los en ik zag alleen maar lachende gezichten." 

Op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen werd zondag met zo'n 1500 bezoekers getest hoe 
evenementen in coronatijd weer veilig kunnen plaatsvinden. De festivalbezoekers moesten wel 
eerst getest worden op het virus. ‘Het was eerst wel onwennig’, zei Van Eerdenburg, die zelf 
ook op het terrein aanwezig was. ‘Maar je ziet dat mensen daarna al snel weer in de oude 
gewoontes vallen’. 

Van Eerdenburg benadrukte dat festivalorganisaties ook in deze moeilijke tijd in staat zijn 
veilig evenementen te organiseren. ‘Als het zonnetje schijnt zie je al dat de parken vollopen. 
Organisaties als MOJO zijn gewend evenementen te organiseren. Ook met die extra problemen 
die er nu zijn’, aldus de Lowlands-directeur. Bron: AD, 21 maart 2021. 
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Fieldlab optimistisch over festivalzomer: ‘politiek moet het aandurven’ 
 
Met bijna zeven proefevenementen achter de rug is Fieldlab Evenementen voorzichtig 
optimistisch over de komende zomer. Volgens programmamanager Pieter Lubberts is het 
mogelijk om vanaf mei of juni weer veilig evenementen te organiseren, maar daarin heeft de 
politiek wel de regie. 
 
‘Ik denk dat er in mei, juni echt wel weer wat meer kan, als de politiek het aandurft’, zegt 
Lubberts. ‘Met bijvoorbeeld sneltesten vooraf zou er dan echt meer kunnen, maar het zit hem 
erin of de politiek het aandurft evenementen mogelijk te maken in een ernstige situatie.’ 
 
Bezoekers zijn volgens Lubberts bereid zich te houden aan bepaalde maatregelen, als dat 
betekent dat ze weer naar onder meer een festival, theatervoorstelling of concert kunnen gaan. 
‘Die testen wennen wel. Het is vervelender dat je niet naar iets unieks toe kan gaan dan dat 
je daar van tevoren een test voor zou moeten doen.’ 
 
Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de 
publieksevenementensector en de overheid. Na een zakelijk congres, theatervoorstelling, 
voetbalwedstrijden en dit weekend twee festivals heeft Fieldlab inmiddels veel data verzameld 
over veilige evenementen in coronatijd. ‘Als je alles bij elkaar gooit dan zijn de eerste 
verwachtingen dat je een heel veilig evenement kunt organiseren, misschien niet met honderd 
procent capaciteit, maar wel met vijftig procent.’ 
 
Zaterdag is op het Lowlands-terrein een dancefestival bezig, met onder anderen artiesten als 
Reinier Zonneveld, Colin Benders, Joris Voorn, Nicky Elisabeth en Moody Mehran. Zondag 
staat op het terrein een popfestival op de planning, met onder meer optredens van 
Chef’Special, De Staat, Maan en Bilal Wahib. Bron: AD, 20 maart 2021.   
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Oerol gaat door in aangepaste vorm  
 
Het culturele Oerol Festival op Terschelling kan ondanks de coronacrisis doorgaan, al zal dat 
in aangepaste vorm zijn. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. Het evenement 
vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 20 juni. 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt de bezoekerscapaciteit ingeperkt. 
Bij alle programmaonderdelen mogen maximaal vijftig bezoekers tegelijk aanwezig zijn en ook 
zal de 1,5 meter tussen huishoudens worden gewaarborgd. 

Deze editie zullen er geen grote festivalterreinen zijn, maar komen er drie kleinere 'hubs' die 
verspreid liggen over het eiland. Er zullen onder andere theaterstukken, kunst en talkshows 
te zien zijn. Het programma bevat meerdere thema's. Bron: De Stentor, 22 maart 2021. 

 

Geen buitenlandse toeschouwers bij Olympische Spelen in Tokio  

De organisatoren van de Olympische Spelen in Tokio laten vandaag weten dat er deze 
zomer definitief geen toeschouwers uit het buitenland zijn toegestaan. Iedereen die reeds een 
kaartje voor het sportevenement had gekocht, krijgt het aankoopbedrag terug. Dat zelfde geldt 
voor de Paralympische spelen. De spelen werden vorig jaar wegens de coronapandemie 
uitgesteld naar dit jaar.  

Het weren van fans uit het buitenland levert Japan wederom een financiële klap op. De 
kaartverkoop zou het Aziatische land naar schatting achthonderd miljoen dollar opleveren, 
omgerekend zo’n zeshonderdvijfenzeventig miljoen euro. Japan had vorig jaar al bijna vier en 
half miljoen kaarten verkocht voor de Spelen. Bron: AD, 20 maart 2021.   
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Betoging Museumplein beëindigd; gemeente zet grote groep betogers in 
stadsbussen 

De mobiele eenheid (ME) heeft vandaag ingegrepen bij een betoging op het Museumplein in 
Amsterdam. Het plein is inmiddels leeg; een grote groep actievoerders trekt nu door de stad. 
Ook dat is verboden. Er is per direct een noodbevel afgekondigd.  

De gemeente gaat een grote groep betogers op de Leidsekade in het centrum van Amsterdam 
in bussen zetten en verplaatsen. De groep van ongeveer duizend mensen werd eerder op de 
kade ingesloten door de mobiele eenheid. Een voor een worden de demonstranten in de 
stadsbussen geladen. Opnieuw is een noodbevel afgekondigd, meldt de gemeente op Twitter. 

‘De driehoek kondigt een noodbevel af op de Leidsekade. De groep van ruim 1000 mensen 
wordt gevraagd de aanwijzingen van de politie op te volgen. De mensen zullen verplaatst 
worden met bussen. Mondkapjes zullen worden verstrekt.’ De gemeente zegt niet waar de 
demonstranten naartoe worden gebracht, maar meestal is dat naar een gebied aan de rand 
van de stad. 

Zo'n vijfhonderd demonstranten hadden zich verzameld op het Museumplein. De politie zette 
daar het waterkanon in en kondigde aan dat alle betogers waren aangehouden.  

Aanvankelijk bleven de actievoerders staan met gele paraplu's. Ze reageerden lachend en 
juichend op de mededeling van de politie. Op het moment dat de eerste betogers werden 
opgepakt, zette de groep met honderden personen zich in beweging in de richting van de Van 
Baerlestraat. Het Museumplein is inmiddels leeg. 

De groep was op het Museumplein bijeengekomen om te demonstreren tegen de 
coronamaatregelen. Aangezien het protest niet was aangemeld, werd het verboden en greep 
de politie in. 

Toen de betogers zich verzamelden op het Museumplein kondigde de politie een noodbevel af. 
Al eerder op de dag waren het plein en de nabije omgeving aangewezen tot 
veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie preventief mag fouilleren. 

Het Veteranen Platform heeft zich later vandaag volledig gedistantieerd van deze protestactie 
en 'staat schouder aan schouder met de politie’ tegen elke vorm van onwettelijke actie. 

De afgelopen tijd zijn er wekelijks demonstraties op het Museumplein, waarbij het meerdere 
keren tot een confrontatie kwam tussen demonstranten en de mobiele eenheid. Bron: AD, 20 
maart 2021.  

Mobiele eenheid grijpt in; betogers Museumplein worden aangehouden 
 
Op het Amsterdamse Museumplein staat vandaag een grote groep betogers. Aangezien het 
protest niet is aangemeld bij de gemeente, is het verboden en wordt de demonstratie 
beëindigd. De mobiele eenheid (ME) heeft ingegrepen. De politie heeft omgeroepen dat alle 
betogers die nog op het Museumplein staan, zijn aangehouden. 
 
Even daarvoor werden de ongeveer vijfhonderd demonstranten kletsnat gespoten door 
waterkanonnen. De meesten blijven echter staan met gele paraplu’s. Ze reageerden lachend 
en juichend op de mededeling van de politie. Een deel van de groep is gaan zitten.  
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De afgelopen tijd zijn er wekelijks demonstraties op het Museumplein, waarbij het al vaker tot 
confrontaties kwam. © ANP 
 
ME’ers staan in een linie voor de demonstranten. Rondom het plein staan veel politiebusjes. 
De politie kondigde een noodbevel af toen de betogers zich verzamelden. ‘Agressie tegen de 
politie wordt niet getolereerd. Ga naar huis en houd daarbij voldoende afstand’, schrijft de 
gemeente op Twitter. Al eerder op de dag waren het plein en de nabije omgeving aangewezen 
tot veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie preventief mag fouilleren. 
 
De betogers kwamen samen onder de noemer Worldwide Demonstration March en ze spreken 
zich uit tegen de coronamaatregelen. De aanwezigen roepen onder meer: ‘Liefde, vrijheid, geen 
dictatuur’ en hebben spandoeken bij zich met teksten als ‘vaccinatiepaspoort = 
apartheid’.  Eerder werd veteranen opgeroepen een lijn te vormen tussen de mobiele eenheid 
en de betogers. Op beelden zijn personen te zien met baretten. 
 
De afgelopen tijd zijn er wekelijks demonstraties op het Museumplein, waarbij het meerdere 
keren tot een confrontatie kwam tussen demonstranten en de mobiele eenheid. Bron: AD, 20 
maart 2021.    
 

 

© EPA — Saluerende demonstranten vanmiddag tijdens het protest 
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Veteranen Platform neemt afstand van demonstratie op Museumplein 

Het Veteranen Platform neemt afstand van de demonstratie op het Museumplein vandaag. 
Een aantal demonstranten met baretten zei veteranen te zijn. Volgens het platform was op 
een Facebookpagina opgeroepen 'als veteranen een buffer te vormen tussen demonstranten 
en politie met het doel politiegeweld tegen te gaan'.  

Volgens het platform wordt onterecht de suggestie gewekt dat de demonstranten dit 
deden namens alle veteranen. 'Het Veteranen Platform distantieert zich volledig van deze actie 
en staat aan schouder met de politie tegen elke vorm van onwettelijke actie', aldus een 
uitgegeven verklaring. Bron: AD, 20 maart 2021. 

VP distantieert zich van acties door (vermeende) veteranen 

Blijkbaar is er vanuit een niet openbare facebookpagina (genaamd: ‘In het gelid voor de 
vrijheid’) opgeroepen om bij een demonstratie als veteranen een buffer te vormen tussen 
demonstranten en politie met het doel politiegeweld tegen te gaan. Door dit te doen als 
(vermeende) veteraan wordt er gesuggereerd dat zij dit doen namens alle veteranen. Het 
Veteranen Platform distantieert zich volledig van deze actie en staat schouder aan schouder 
met de politie tegen elke vorm van onwettelijke actie. Bron: VP, 20 maart 2021.  

 

Zaterdagmiddag 20 maart rond 12.30 uur staan honderden demonstranten op het 
Museumplein in Amsterdam. Een groep van vijfhonderd mensen op het Museumplein negeren 
de waarschuwingen en bevelen van de politie. © AS Media    
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Zorgpersoneel werd vooraf aan de demonstratie via social media opgeroepen om morgen te 
komen demonstreren. Daarbij werd een foto gebruikt uit 2019 van medewerkers van het 
Amstelveense Ziekenhuis Amstelland, die eerder gebruikt werd bij een uitnodiging voor een 
sfeerproeverij. Het ziekenhuis meldt op de website dat het op geen enkele manier betrokken is 
bij de organisatie van de demonstratie. 'We vinden het erg vervelend voor betrokken collega's 
die op de foto staan.' Bron: De Stentor, 20 maart 2021.  

Sommige demonstranten op het Museumplein zouden om hun arm een band met het logo van 
het Rode Kruis hebben gedragen. De internationale hulporganisatie zegt op Twitter niks te 
maken te hebben met de demonstratie op het Museumplein, en veroordeelt elk misbruik van 
het embleem. De organisatie waarschuwt dat het Rode Kruis-symbool niet zomaar door 
anderen gebruikt mag worden, en dat dat zelfs strafbaar is. 'Om te zorgen dat het rode kruis 
een neutraal symbool blijft, is het belangrijk dat derden dit embleem niet zomaar gebruiken. 
Dit is daarom in vredestijd zelfs verboden volgens artikel 435c van het Wetboek van 
Strafrecht.' Bron: De Stentor, 20 maart 2021. 

Museumplein aangewezen als veiligheidsrisicogebied  

Het Museumplein en de nabije omgeving is morgen aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 
Dit besluit geeft de politie de mogelijkheid personen in die zone preventief te fouilleren. De 
driehoek van burgermeester, politie en Openbaar Ministerie heeft reden om aan te nemen dat 
dit weekend mensen met wapens naar het plein willen komen. Tijdens eerdere 
onaangekondigde demonstraties zijn personen met wapens op en om het Museumplein 
aangehouden. Bron: De Stentor, 29 maart 2021.  
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© ANP — Museumplein 
 

Weer raak op Museumplein 

De gemeente Amsterdam heeft een noodbevel afgekondigd voor het Museumplein. Een groep 
demonstranten was zonder toestemming op het plein aanwezig om te protesteren tegen de 
coronamaatregelen. Ondertussen heeft de politie het plein schoongeveegd. Daarbij is gebruik 
gemaakt van waterkanonnen. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekend. 

De NS heeft laten weten dat er momenteel geen treinen van en naar het Centraal Station in 
Amsterdam rijden vanwege de inzet van hulpdiensten in de stad. 

De gemeente had het Museumplein eerder al als veiligheidsrisicogebied aangemerkt, wat 
betekent dat de politie mensen op het plein mag fouilleren. Hiermee hoopten de autoriteiten 
een situatie als gisteren te voorkomen. Toen kwamen zo’n duizend mensen 
protesteren. Aangezien het protest niet was aangemeld bij de gemeente, was het verboden en 
werd de demonstratie beëindigd. Daarbij werden waterkanonnen ingezet en 58 mensen 
opgepakt. 
 
Ook elders in de stad vinden demonstraties plaats die wel doorgang mochten vinden van de 
gemeente. In het Amsterdamse Westerpark wordt gedemonstreerd tegen racisme. Dit in 
verband met de Internationale Dag Tegen Racisme. Op deze demonstratie mochten 500 
mensen aanwezig zijn. Dat maximum wordt overschreden. Daarom roept de gemeente mensen 
op om niet meer naar het Westerpark te komen. 
 
In het Arenapark wordt gedemonstreerd tegen burgermeester Femke Halsema. Bron: De 
Stentor, 21 maart 2021. 
 

Demonstranten van Museumplein verdreven 

De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en justitie heeft de demonstratie op het 
Museumplein laten ontbinden nadat eerder een noodbevel was ingesteld. De mobiele eenheid 
heeft bijna alle aanwezigen van het plein verdreven en heeft daarbij ook een waterkanon 
ingezet. De meeste betogers hebben het plein verlaten, een kleine groep staat nog bij het 
Concertgebouw. Hoeveel aanhoudingen zijn verricht is nog niet bekend.   
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© ANP — Politie op het Museumplein 

In de omliggende straten van het Museumplein is het rond 16.30 uur nog onrustig. De mobiele 
eenheid vormt in de Van Baerlestraat een linie om groepen mensen van het plein te weren. 
Ook zijn de bereden politie en ME-busjes in de straten aanwezig. Er staat een lange file van 
trams in de straat en ook het overige verkeer kan er niet door. Tegelijkertijd is het aan de 
andere kant van het plein, op de Weteringschans, ook druk met politie en demonstranten.  

 

De politie veegt het Amsterdamse Museumplein schoon © ANP 

De gemeente Amsterdam had het Museumplein eerder al 
als veiligheidsrisicogebied aangemerkt, wat betekent dat de politie mensen op het plein mag 
fouilleren. Hiermee hoopten de autoriteiten een situatie als gisteren te voorkomen. Toen 
kwamen zo’n duizend mensen protesteren. Aangezien het protest niet was aangemeld bij de 
gemeente, was het verboden en werd de demonstratie beëindigd. Daarbij werden 
waterkanonnen ingezet en achtenvijftig mensen opgepakt. 

Actiegroep Nederland in Verzet had eerder aangekondigd dat er zondag opnieuw 'koffie werd 
gedronken voor vrijheid' op het Museumplein, als een protest tegen de coronamaatregelen van 
het kabinet en tegen burgemeester Femke Halsema. De gemeente had toestemming gegeven 
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voor een demonstratie met maximaal vijfhonderd mensen in het Arenapark, maar 
demonstranten waren toch naar het Museumplein gekomen. Omdat burgemeester Halsema 
onderwerp is van de demonstratie, neemt locoburgemeester Simone Kukenheim deze zondag 
haar taken waar, ook als voorzitter van de driehoek. 

In het Amsterdamse Westerpark vindt een betoging tegen racisme en fascisme plaats. Rond 
14.20 uur werd het daar volgens de gemeente te druk. ‘Als er meer mensen zijn, wordt de 
demonstratie ontbonden. Kom niet meer naar het Westerpark,‘ aldus de gemeente op 
Twitter. Volgens de organisatie, Comité 21 maart, waren er 1500 mensen aanwezig. 
In Groningen, Den Haag, Rotterdam en Maastricht waren vergelijkbare protesten. Bron: AD, 
21 maart 2021.  

Kritiek op ’hypocriete’ Halsema rond coronademonstratie 

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wordt hypocrisie verweten nu zij wekelijks de 
ME hard laat optreden tegen anti-lockdown demonstranten. Eerder ging de GL-bestuurder er 
namelijk prat op dat betogen een grondrecht is en weigerde ze een Black Lives Matter 
demonstratie op de Dam te ontbinden omdat die volgens haar ’te belangrijk’ was. 

Op sociale media barstte de kritiek al snel los toen de demonstratie van zaterdagmiddag op 
het Museumplein koud van start was of er al een oproep via de megafoon te horen was. ‘De 
burgemeester heeft een noodbevel uitgevaardigd’, klonk het. De betogers moesten weg van het 
plein, en werden richting het Concertgebouw gedwongen. De demo was iets meer dan tien 
minuten oud.  

Op Twitter werd verwezen naar eerdere uitspraken van Halsema over demonstraties. Zo 
verscheen een filmpje online waarin de burgemeester in talkshow Op1 aangaf, kort na de 
demonstratie tegen politiegeweld in Amerika in mei vorig jaar, dat ’het demonstratierecht nu 
eenmaal is gegeven’. 

‘Dat hoef je niet eens aan te vragen. Je moet het melden, maar als je het niet hebt gemeld mag 
je nog steeds demonstreren.’ Een verbolgen Halsema – die zelf een kijkje kwam nemen op De 
Dam bij de betoging waar destijds veel aanhangers van Black Lives Matter aanwezig waren – 
deed opmerkingen op haar optreden destijds af als ’kinderachtig’. ‘Halsema heeft meer gezegd. 
Dat zal dan ook voor het #Museumplein moeten gelden’, reageert een Twitteraar bij het filmpje. 
‘Halsema zegt het hier zelf. Demonstreren hoef je niet eens aan te vragen’, zegt een ander. 

Het recht van demonstratie weegt soms zwaarder, zo gaf Halsema aan, dan in 
noodverordeningen vastgelegde regels om in coronatijd minimaal anderhalve meter afstand te 
houden. ‘Dat is zeker in een periode waarin de overheid zich enorm veel macht toe-eigent 
noodzakelijk’, liet ze ook weten. ‘Demonstreren is voor heel veel mensen hun laatste 
verdedigingslinie.’ 

En eveneens, na de BLM-demo tegen de Amsterdamse stadszender AT5: ‘In principe moet je 
wetten gewoon uitvoeren, maar je mag wel beslissen waar je prioriteiten aan geeft in de 
handhaving, en waaraan niet.’ 

Dat de demonstratie tegen coronamaatregelen zaterdag meteen de kop in werd gedrukt zet 
duidelijk kwaad bloed. Halsema wordt hypocrisie en willekeur verweten. De stoet betogers 
trok al snel noodgedwongen vanaf het Museumplein de stad in. Het was kort na het moment 
dat een waterkanon een paar keer op de demonstranten had gespoten. 

De gemeente gaf aan dat het noodbevel dat was afgekondigd ook gold voor andere locaties. 
‘Een dynamische demonstratie is verboden. Dat betekent dat mensen op deze plek en in deze 
vorm niet mogen demonstreren. Ga naar huis.’ 
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Op de Leidsekade werd de groep van vele honderden mensen – er werd zelfs gerept van duizend 
mensen – meteen ingesloten van alle kanten. De betogers op deze kade werden, zo werd al 
snel aangekondigd, in bussen gezet en verspreid over verschillende delen van de stad. Ze 
konden geen kant op. 

Ook in het verleden was de burgemeester veel ruimhartiger en begripvoller als het ging om 
demonstreren door mensen die alleen op deze manier nog hun stem kunnen laten horen – die 
laatste verdedigingslinie waarover ze het had. 

In een interview met Vrij Nederland eind 1997 gaf Halsema – toen nog verbonden aan de PvdA 
– zelfs aan afscheid van die partij te hebben genomen na het oppakken van vijfhonderd 
mensen bij de Europese top, kort daarvoor. 

‘Op dat moment voelde ik me zo ver verwijderd van de PvdA’, gaf ze aan in het interview. ‘Een 
linkse partij behoort affiniteit te hebben met mensen uit de tegenbeweging en met mensen in 
de politieke marge. Die bleek afwezig.’ Dat wordt haar nu door velen voor de voeten geworpen. 
‘Je zou het niet zeggen als je vandaag rondkijkt op het #Museumplein, maar dit is waarom 
Femke Halsema in 1997 haar PvdA-lidmaatschap beëindigde’, twittert iemand, verwijzend 
naar dat interview. 

Op sociale media barstte de kritiek al snel los toen de demonstratie van zaterdagmiddag op 
het Museumplein koud van start was of er al een oproep via de megafoon te horen was. ‘De 
burgemeester heeft een noodbevel uitgevaardigd’, klonk het. De betogers moesten weg van het 
plein, en werden richting het Concertgebouw gedwongen. De demo was iets meer dan tien 
minuten oud. 

Op Twitter werd verwezen naar eerdere uitspraken van Halsema over demonstraties. Zo 
verscheen een filmpje online waarin de burgemeester in talkshow Op1 aangaf, kort na de 
demonstratie tegen politiegeweld in Amerika in mei vorig jaar, dat ’het demonstratierecht nu 
eenmaal is gegeven’. 

‘Dat hoef je niet eens aan te vragen. Je moet het melden, maar als je het niet hebt gemeld mag 
je nog steeds demonstreren.’ Een verbolgen Halsema – die zelf een kijkje kwam nemen op De 
Dam bij de betoging waar destijds veel aanhangers van Black Lives Matter aanwezig waren – 
deed opmerkingen op haar optreden destijds af als ’kinderachtig’. ‘Halsema heeft meer gezegd. 
Dat zal dan ook voor het #Museumplein moeten gelden”, reageert een Twitteraar bij het 
filmpje. ‘Halsema zegt het hier zelf. Demonstreren hoef je niet eens aan te vragen’, zegt een 
ander. 

Het recht van demonstratie weegt soms zwaarder, zo gaf Halsema aan, dan in 
noodverordeningen vastgelegde regels om in coronatijd minimaal anderhalve meter afstand te 
houden. ‘Dat is zeker in een periode waarin de overheid zich enorm veel macht toe-eigent 
noodzakelijk’, liet ze ook weten. ‘Demonstreren is voor heel veel mensen hun laatste 
verdedigingslinie.’ 

En eveneens, na de BLM-demo tegen de Amsterdamse stadszender AT5: ‘In principe moet je 
wetten gewoon uitvoeren, maar je mag wel beslissen waar je prioriteiten aan geeft in de 
handhaving, en waaraan niet.’ 

Dat de demonstratie tegen coronamaatregelen zaterdag meteen de kop in werd gedrukt zet 
duidelijk kwaad bloed. Halsema wordt hypocrisie en willekeur verweten. De stoet betogers 
trok al snel noodgedwongen vanaf het Museumplein de stad in. Het was kort na het moment 
dat een waterkanon een paar keer op de demonstranten had gespoten. 

De gemeente gaf aan dat het noodbevel dat was afgekondigd ook gold voor andere locaties. 
‘Een dynamische demonstratie is verboden. Dat betekent dat mensen op deze plek en in deze 
vorm niet mogen demonstreren. Ga naar huis.’ 
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Op de Leidsekade werd de groep van vele honderden mensen – er werd zelfs gerept van duizend 
mensen – meteen ingesloten van alle kanten. De betogers op deze kade werden, zo werd al 
snel aangekondigd, in bussen gezet en verspreid over verschillende delen van de stad. Ze 
konden geen kant op. 

Ook in het verleden was de burgemeester veel ruimhartiger en begripvoller als het ging om 
demonstreren door mensen die alleen op deze manier nog hun stem kunnen laten horen – die 
laatste verdedigingslinie waarover ze het had. 

In een interview met Vrij Nederland eind 1997 gaf Halsema – toen nog verbonden aan de PvdA 
– zelfs aan afscheid van die partij te hebben genomen na het oppakken van vijfhonderd 
mensen bij de Europese top, kort daarvoor. 

‘Op dat moment voelde ik me zo ver verwijderd van de PvdA”, gaf ze aan in het interview. ‘Een 
linkse partij behoort affiniteit te hebben met mensen uit de tegenbeweging en met mensen in 
de politieke marge. Die bleek afwezig.’ Dat wordt haar nu door velen voor de voeten geworpen. 
‘Je zou het niet zeggen als je vandaag rondkijkt op het #Museumplein, maar dit is waarom 
Femke Halsema in 1997 haar PvdA-lidmaatschap beëindigde’, twittert iemand, verwijzend 
naar dat interview. 

In een persbericht laat de gemeente Amsterdam zaterdagavond weten dat iedereen in 
Amsterdam mag demonstreren, zolang de deelnemers voldoen aan de voorwaarden die gelden 
vanwege de bescherming van de volksgezondheid en het voorkomen van verstoringen van de 
openbare orde. 

‘De driehoek wil benadrukken dat demonstreren een grondrecht is en dat wordt elke keer weer 
zo goed mogelijk gefaciliteerd in Amsterdam. Het is duidelijk dat ondanks de eerder gemaakte 
afspraken deze organisatie willens en wetens deze niet heeft willen nakomen.’ Bron: De 
Telegraaf, 21 maart 2021.  

Honderdvijftig mensen aangehouden op Museumplein 

Bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam zijn 
vandaag ruim 150 mensen aangehouden. Dat meldt de politie zojuist. Het merendeel is 
opgepakt op basis van artikel 2.2. van de APV, wat betekent het verstoren van de openbare 
orde.  

De autoriteiten lieten voor de zoveelste dag de demonstratie op het Museumplein ontbinden 
nadat eerder een noodbevel was ingesteld. De mobiele eenheid heeft bijna alle aanwezigen van 
het plein verdreven en heeft daarbij ook een waterkanon ingezet. Bron: De Stentor, 21 maart 
2021.   

Tim (36) ‘daagde de ME uit’, aldus justitie, en strompelt nu rond met 
brace: ‘aangifte van politiegeweld’ 
 
De man die negen dagen geleden op het Malieveld de hardste klappen kreeg van de politie, 
kan de komende zes weken niet werken en strompelt rond met een brace. De zesendertigjarige 
Tim uit Alphen bedreigde - zegt het Openbaar Ministerie - de politie en moest dat bekopen 
met een hond in zijn been en tal van klappen met knuppels. Ook hij gaat nog aangifte doen 
van ‘een geweldsincident’, aldus zijn advocaat. ‘Poging doodslag of zware mishandeling, in elk 
geval geweld.’ 
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Tim met de hond in zijn been tijdens zijn arrestatie. © Joris van Gennip 
 
 
Gisteren maakte justitie bekend dat er inmiddels twintig aangiftes liggen en tweehonderd 
klachten over het geweld dat de politie gebruikte tegen demonstranten, zondag 14 maart op 
het Haagse Malieveld. De ME maakte daar met geweld een einde aan een demonstratie tegen 
premier Rutte en het coronabeleid. De duizenden demonstranten hielden zich te weinig aan 
de coronaregels.  
 
De vele filmpjes over het gebruikte geweld leidden tot veel verontwaardiging. De meest 
opvallende zaak was de aanhouding van Tim uit Alphen, die liggend op de grond meerdere 
klappen met knuppels kreeg en werd aangevallen door een politiehond. De andere kant van 
het verhaal is dat Tim, volgens het Openbaar Ministerie, iets daarvoor met een startkabel had 
staan zwaaien waaraan een scherp geslepen fietsenstandaard was bevestigd. Tegelijkertijd 
riep Tim ‘jullie gaan allemaal dood, kankerlijers’, aldus het OM.  
 
Volgens advocaat Peter Spaargaren ontkent Tim dat hij iemand iets wilde aandoen. Verder wil 
de advocaat over de toedracht van de aframmeling die Tim daarna kreeg, nog weinig zeggen. 
‘Want ik heb het dossier nog niet.’ Maar volgens de advocaat was het gebruikte geweld 
buitenproportioneel. ‘Ze zijn gewoon helemaal losgegaan. Er zijn zelfs filmpjes waarop je kan 
zien dat de agenten de politiehond expres in zijn been zetten, als Tim allang op de grond ligt 
met zijn armen om zijn hoofd tegen de klappen.’ 
 
De hond bijt op dat moment zo hard door dat verschillende pezen en spieren zijn beschadigd. 
‘Ze houden de wond nu expres open om ontsteking te voorkomen,’ zegt Spaargaren. ‘Het is 
geen fraai gezicht.’ Ook raken de agenten de op de grond liggende Tim zichtbaar op het hoofd. 
Tim moest in het ziekenhuis worden behandeld. Hij loopt nu met een brace om alles te laten 
herstellen. De Zzp-er moest ook gehecht worden aan de wond op zijn hoofd. Na twee dagen in 
het ziekenhuis en op het politiebureau te hebben gezeten, mocht hij naar huis. ‘Hij wilde toen 
al aangifte doen, maar de politie zei dat daar ‘geen tijd’ voor was,’ aldus de advocaat.  
 
Tim heeft nu een nieuwe afspraak om aangifte te doen. ‘Dat hij is opgepakt, daar heeft hij 
begrip voor, maar niet voor al het gebruikte geweld. We zijn nog op zoek naar meer filmpjes 
om precies te zien wat er nou is gebeurd,’ aldus Spaargaren. Tim moet 10 mei voor de rechter 
verschijnen, samen met zeven andere opgepakte demonstranten die zich volgens justitie het 
meest hebben misdragen. 
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Amnesty International heeft het Openbaar Ministerie en de Haagse burgemeester Jan van 
Zanen opgeroepen onderzoek te doen naar het optreden van de politie op het Malieveld zondag 
14 maart. Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  
 

Optreden politie bij demonstraties Museumplein hebben ruim vijfenhalf 
miljoen euro gekost 
 
De politieoptredens bij demonstraties op het Amsterdamse Museumplein, de afgelopen tien 
weken, hebben bij elkaar ruim 5,5 miljoen euro gekost. Dat meldt een woordvoerder van de 
politie na vragen van het ANP. De politie moest sinds 17 januari elf keer optreden op het plein 
in de hoofdstad, waar honderden mensen samenkwamen voor demonstraties en koffiedrink-
acties van 'Nederland in verzet, weg met dit kabinet'. 
 
De kosten voor de grootschalige politie-inzet zijn geen extra uitgaven, maar gaan volgens de 
woordvoerder uitsluitend ten koste van ander politiewerk. ‘Het werk dat iemand bij de mobiele 
eenheid of de aanhoudingseenheid doet, is een neventaak. Die inzet gaat dus logischerwijs 
ten koste van iets anders, bijvoorbeeld werk in de wijk, in de basisteams, de noodhulp, of 
werk aan politieonderzoeken.’ 
 
De kosten worden berekend aan de hand van het aantal ingezette politiemensen en de 
hoeveelheid gewerkte uren. Afgelopen weekend had een prijskaartje van zo'n 1,4 miljoen euro. 
Toen kwam het zowel zaterdag als zondag tot een treffen met de politie, en werden er meer 
dan tweehonderd mensen aangehouden. 
 
De Amsterdamse politie kreeg de afgelopen tien weken op het Museumplein hulp van de 
marechaussee en alle andere eenheden in Nederland. ‘Aan alle eenheden uit het hele land 
wordt bijstand gevraagd en die leveren dat. Van Noord-Nederland tot Limburg kwam er hulp. 
Dat moet ook wel, als dit elke zondag plaatsvindt’, aldus een politiewoordvoerder. 
 
Al tien weekenden op rij kwamen honderden mensen naar het Museumplein om te protesteren 
tegen de overheid in het algemeen en de coronamaatregelen in het bijzonder. Omdat mensen 
zich niet aan de coronaregels houden, en na meerdere waarschuwingen niet vertrekken, moet 
de politie ingrijpen. Dat gebeurt met de ME, waterkanonnen en politie te paard en 
politiehonden. Daarbij werden afgelopen zondag ruim honderdvijftig arrestaties verricht.  
 
‘De meeste mensen die daar staan keren zich tegen de overheidsmaatregelen. Daarnaast zien 
we vogels van diverse pluimage. Er staan zogenoemde 'flowerpower-types', maar we hebben 
ook extreemrechtse groeperingen en harde kernen van verschillende voetbalclubs gezien. Die 
laatste maken zich daar niet kenbaar als zodanig, maar we kennen ze wel uit deze scene. En 
men komt uit het hele land.’ 
 
Ook vindt de politie soms wapens bij het preventief fouilleren. ‘Er zit een enkeling tussen die 
met een wapen komt. Dat gaat om een heel klein deel van de groep’, aldus de woordvoerder. 
Bron: AD, 24 maart 2021.  
 
 

Verbijstering om protesterende 'artsen' op anticorona-demonstratie 
Museumplein: 'ten onrechte als hulpverleners voorgedaan’ 
 
Verschillende demonstranten op het Amsterdamse Museumplein hebben zich afgelopen 
weekend ten onrechte voorgedaan als hulpverleners en zorgmedewerkers van een ziekenhuis, 
constateren zorgvakbond NU’91 en het Rode Kruis. De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGJ), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en andere vakbonden reageren 
verontwaardigd. ‘Ze ondermijnen het werk van artsen en verpleegkundigen die voortdurend 
zorg verlenen aan ernstig zieke coronapatiënten.’ 
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© ANP 
 
Bij het uit de hand gelopen protest stonden demonstranten in witte jassen, van wie werd 
gezegd dat het zorgpersoneel was. recht tegenover de politie,  Ze hadden onder andere een 
spandoek bij zich met daarop ‘Corona is te behandelen’ en lieten vermeende dokterspasjes 
van het Amsterdam UMC lieten zien. Foto’s van de pasjes circuleren op sociale media. Het 
academisch ziekenhuis bevestigt desgevraagd dat werknemers op de locatie VUmc helemaal 
niet zulke pasjes dragen. bron: De Stentor, 25 maart 2021.   
 

 
Politie grijpt in tijdens een protest op het Malieveld. © Joris van Gennip 
 

Korpschef over politieoptreden: ‘Wij moeten begrenzen als spelregels niet 
worden gevolgd’ 
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Nadat de politie week na week pleinen met betogers tegen de coronamaatregelen heeft leeg 
geveegd, komt korpschef Henk van Essen met een waarschuwing. De inzet van zo veel 
mensen, op deze manier, eist zijn tol. ‘De politie die we willen zijn staat onder druk.’ 
 
Agenten die met een wapenstok op het hoofd van een man slaan. Een vrouw die wegrent van 
politiemannen in burger, en dan tegen een ME bus wordt geduwd. Vuurwerk en stenen naar 
de hoofden van agenten. Bewapende demonstranten, die steeds weer oprukken. Weekend na 
weekend is het raak, op pleinen in Nederland, waar betogers zich al dan niet aangekondigd 
verzamelen om te protesteren tegen coronamaatregelen, waarna het tot pittige confrontaties 
komt, onder het oog van smartphones, die alles vastleggen. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.   
 

Meer dan duizend mensen protesteren in Ter Kamerenbos tegen 
coronamaatregelen: politie grijpt in  

In het Ter Kamerenbos in Brussel heeft zich een massa volk verzameld voor een mars tegen de 
coronamaatregelen. Er kwamen naar schatting meer dan duizend mensen opdagen - een pak 
meer mensen dan de toegelaten 100. De politie is op dit moment bezig de betoging te ontbinden. 
 
Het protest kadert in een wereldwijd initiatief. De aanvraag om in Brussel te manifesteren, 
werd goedgekeurd door Brussels burgemeester Philip Close (PS), op voorwaarde dat de actie 
maximaal honderd deelnemers telt.  
 
In het Ter Kamerenbos kwam vandaag echter veel meer volk opdagen. Volgens de politie ging 
het om ruim  duizend betogers, de initiatiefnemers zelf houden het op nog veel meer. Vanaf 
14.30 uur wandelde een steeds groter wordende groep door het Ter Kamerenbos.  
 

 
 
Beeld Wouter Van Vooren 
 
De actie verliep al bij al rustig. De politie vroeg de manifestanten wel om mondmaskers te 
dragen - iets waar ze echter tegen protesteren. Na afloop van de betoging werd de sfeer meer 
gespannen. Het overgrote deel van de aanwezigen hield geen afstand, droeg geen mondmasker 
en maakte geen aanstalten om te vertrekken. Enkelen keerden zich tegen aanwezige 
cameraploegen en journalisten. De sfeer werd nog grimmiger toen de politie in groten getale 
ter plaatse kwam, en onthaald werd op gejouw.  
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Rond 15.30 uur begon de politie de betoging te ontbinden met behulp van een drone, die de 
manifestanten oproept zich aan de coronamaatregelen te houden en de locatie te verlaten. Het 
lijkt erop dat de meeste aanwezigen ook gehoor geven aan die oproep.  
 
 

 
 
Beeld Wouter Van Vooren 
 
De betoging maakt deel uit van een internationale protestdag tegen de coronamaatregelen. 
Onder de noemer ‘World Wide Demonstration for Freedom’ vinden in nog verschillende andere 
landen ook demonstraties plaats. Aan de betoging in Brussel nemen mensen uit alle 
uithoeken van het land deel. 
 
‘We zijn hier vandaag om onze vrijheid op te eisen’, zeggen enkele West-Vlaamse betogers. ‘We 
komen die niet vragen, we komen die opeisen want die vrijheid is ons recht. Al meer dan een 
jaar worden onze grondwettelijke rechten en vrijheden beperkt en geschonden en dat moet 
stoppen. We zijn hier ook om het op te nemen voor de vele groepen in de maatschappij die 
vergeten worden in deze pandemie, wier stem niet gehoord wordt in de media.’ 
 
Heel wat mensen lijden immers sterk onder de maatregelen die in sommige gevallen al een 
jaar van kracht zijn, aldus de betogers: ‘Het lijkt alsof de fysieke gezondheid nog het enige is 
dat telt, en de mentale gezondheid van geen enkel belang meer is. Heel veel mensen houden 
het niet meer uit.’ 
 
‘We geloven niet in de ideologie van het virus, in de ideologie van de maskers en de vaccins’, 
zegt Ezra, één van de initiatiefnemers. ‘We geloven in de liefde en de vrijheid. De vaccins gaan 
ons niet beschermen, de maskers gaan ons niet beschermen, die zijn er alleen om ons te 
controleren. Alleen door samen te zijn en ons met elkaar te verbinden, kunnen we ons 
beschermen en hier doorheen komen. We hebben dat vandaag bewezen en dat gaan we blijven 
doen.; Bron: De Morgen, 20 maart 2021. 
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In China zijn zeventig miljoen vaccinaties toegediend 
 
In China zijn tot nog toe zeventig miljoen doses van coronavaccins toegediend, melden 
staatsmedia. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer prikken gezet, daar staat de teller al op 
honderd miljoen doses. 
 
Het land waar de pandemie begon, heeft intussen nauwelijks nog coronabesmettingen. Om 
de bevolking te beschermen tegen een terugkeer van het virus, heeft China de beschikking 
over vijf vaccins van eigen makelij. Op de totale bevolkingsomvang is het aantal toegediende 
prikken nog wel relatief laag: China heeft tegen de 1,4 miljard inwoners. Bron: AD, 20 maart  
2021. 
 

China doneert vierhonderdduizend dosis vaccins aan Niger 
 
China heeft 400.000 doses van zijn Sinopharm-vaccin aan Niger gedoneerd. Dat meldt het 
Nigerese ministerie van Volksgezondheid zondag. De lading vaccins is aangekomen op de 
luchthaven van Niamey. China stuurde ook 300.000 coronatests, maskers, beschermende 
kledij, handschoenen en brillen, infraroodthermometers en schoenovertrekken naar het 
Afrikaanse land. 
 
Het ministerie van Volksgezondheid hoopt op 27 maart van start te gaan met de 
vaccinatiecampagne. De voornaamste risicogroepen komen als eerste aan de beurt, met name 
de politieke autoriteiten, het gezondheidspersoneel, de 60-plussers en de militairen en 
veiligheidstroepen. 
 
Niger is redelijk gespaard gebleven voor de coronapandemie, met 4.918 besmettingen en 185 
overlijdens. Toch namen de autoriteiten strenge maatregelen om de verspreiding van het virus 
tegen te gaan: de grenzen werden gesloten, de noodtoestand werd uitgeroepen, er werd een 
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avondklok ingesteld, de scholen en religieuze gebouwen sloten de deuren en de hoofdstad 
werd geïsoleerd van de rest van het land. 
 
Ondertussen zijn de maatregelen geleidelijk aan opgeheven, maar de grenzen zijn nog steeds 
gesloten.  Bron: De Stentor, 22 maart 2021.  
 

 
 
© AFP 
 

Aanval op dorpen in Niger eist meer dan honderd levens: ‘nieuw niveau 
van horror bereikt’ 
 
Gewapende aanvallers hebben in Niger zeker 137 mensen gedood. Volgens de regering van 
het Afrikaanse land vielen zij zondag in gecoördineerde acties een aantal dorpen in het 
zuidwesten aan, bij de grens met Mali. 
 
Het betreft een van de dodelijkste incidenten in het land dat zucht onder islamistisch geweld 
van terreurgroepen als Boko Haram en al-Qaeda. De autoriteiten hebben vooralsnog geen 
schuldige aangewezen. Een bron bij de veiligheidsdiensten wees eerder naar Islamitische 
Staat. 
 
‘Door systematisch burgers als doelwit te kiezen hebben deze gewapende bandieten een nieuw 
niveau van horror en wreedheid bereikt’, aldus de regering in een verklaring. Er werden drie 
dagen van nationale rouw afgekondigd. Bron: De Stentor, 22 maart 2021. 

Demonstraties tegen coronamaatregelen in Zweden 

In meerdere Zweedse steden heeft de politie een einde gemaakt aan demonstraties tegen 
coronamaatregelen. In de hoofdstad Stockholm waren zaterdag een kleine driehonderd 
betogers komen opdagen, in Malmö waren het er tweehonderd en in Göteborg een stuk of 
zestig. 

De demonstranten in de drie grootste steden van het Scandinavische land overtraden de 
regels voor het maximale aantal mensen dat mee mag doen aan openbare bijeenkomsten, 
aldus de politie. Twee weken geleden trok een betoging in Stockholm nog zeshonderd betogers. 
Bron: AD, 20 maart 2021. 
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In Polen worden meer noodziekenhuizen geopend 

In Polen worden de komende dagen meer noodziekenhuizen geopend om de grote versnelling 
in het aantal coronabesmettingen op te vangen. Op termijn wil de regering het aantal bedden 
voor coronapatiënten bijna verdubbelen. 

Volgens gezondheidsminister Adam Niedzielski is de toename te wijten aan de Britse 
virusmutatie, die sneller tussen mensen zou overspringen. Polen hebben sinds zaterdag te 
maken met een nieuwe landelijke lockdown. Onder meer scholen, hotels, musea en 
winkelcentra zijn dicht. Bron: AD, 20 maart 2021.  

De Slowaakse premier Igor Matovic afgetreden 

De Slowaakse premier Igor Matovic heeft ermee ingestemd onder bepaalde voorwaarden af te 
treden. Met zijn ontslag hoopt hij een einde te maken aan een conflict in de 
regeringscoalitie over vaccins. Ruim een week geleden stapte minister Marek Krajci van 
Volksgezondheid al om dezelfde reden op. 

De coalitie kwam onder druk te staan toen de regering van Matovic zonder overleg een partij 
van het Russische coronavaccin Sputnik-V bestelde. Dat middel is in de EU nog niet 
goedgekeurd en de coalitiepartners van Matovic hadden die goedkeuring liever willen 
afwachten. 

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 Sputnik-V al in gebruik. Bron: De Stentor, 22 
maart 2021. 

Griekenland start met gratis zelftest 

Griekenland start met het verspreiden van gratis zelftests in een poging druk van de 
ziekenhuizen af te halen. Het aantal besmettingen in Griekenland neemt weer toe. 
Desalniettemin versoepelt de overheid een aantal maatregelen om de economie te ontzien en 
mensen weer wat vrijheid te geven.  

De zelftesten zouden een betrouwbaarheid hebben van 95 tot 99 procent.  Bron: AD, 20 maart 
2021.   

‘Mrs. Covid’ is huisarts en ziet corona niet als gevaar (en zo zijn er meer) 
 
Ze zijn er in Nederland, mede onder invloed van de coronapandemie: huisartsen die 
complottheorieën uitdragen. Dat zorgt voor moeilijke situaties in dokterspraktijken, blijkt uit 
onderzoek van deze site. ‘We hebben discussies gevoerd waar de honden geen brood van 
lusten, maar het helpt niets.’ 
 
‘Mrs. Covid’ noemt Berber Pieksma zichzelf op YouTube. Onder die naam deelt ze haar ideeën 
over het coronavirus in videoboodschappen vanuit haar huiskamer. Mrs. Covid ziet corona 
niet als gevaar. Volgens haar zijn dat de wereldleiders en ‘stinkend rijke griezels’. Zij zouden 
in het virus een kans zien om alle wereldproblemen zoals klimaatverandering en vervuiling op 
te lossen. Bron: AD, 20 maart 2021. 
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Wat als je huisarts in complottheorieën gelooft? Het komt in Nederland voor, mede onder 
invloed van de coronapandemie. © Mark Reijntjens  
 

Even ruimte voor romantiek in hectische tijd: coronapatiënt trouwt in 
Deventer ziekenhuis 
 
Er was gisteren even ruimte voor een liefdevol moment in de Covid-hectiek van het Deventer 
Ziekenhuis: corona-patiënt Frank (52) uit Amsterdam trouwde er, met vier 
ziekenhuismedewerkers als getuigen, met de vrouw die al 29 jaar in zijn leven is. ‘Het had 
heel wat voeten in aarde, maar hier maakten we graag even ruimte voor’, zegt intensivist Huub 
van den Oever. 
 
Amsterdammer Frank, die verder anoniem wil blijven, werd vorige week donderdag 
opgenomen in het Deventer Ziekenhuis met corona, omdat er in Amsterdam geen plaats meer 
voor hem was. In Deventer ging zijn toestand zo snel achteruit, dat er gevreesd werd voor zijn 
leven. ‘Terwijl ik zelf dood lang te gaan, realiseerde ik me dat de belangrijkste mensen in mijn 
leven er financieel beroerd voor zouden komen te staan als ik zou sterven. Ik ben al 
negenentwintig jaar met Ellen, maar we waren niet getrouwd. Dat zou nogal wat 
consequenties hebben bij mijn overlijden.’ Bron: De Stentor, 20 maart 2021.  

 

 
Terwijl een familielid het echtpaar (dat buiten beeld wil blijven) toespreekt, kijken de vier 
getuigen van de huwelijksvoltrekking in het Deventer Ziekenhuis toe. © Deventer Ziekenhuis  
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Coronapatiënt Frank (52) stapte in Deventer uit nood in huwelijksbootje 
 
Frank en zijn vriendin Ellen hadden niet zoveel met het huwelijk, maar toen hij vorige week 
aan corona dreigde te bezwijken, besloot het stel toch snel te trouwen. Anders zouden Ellen 
en hun twee kinderen financieel in de knel komen. De huwelijksvoltrekking was vrijdag in het 
Deventer Ziekenhuis. ‘Onze liefde was al onvoorwaardelijk, maar toch voelt het ‘getrouwd zijn’ 
nu opeens heel erg goed.’ 
 
Inmiddels is Frank (52) weer thuis in Amsterdam én heel gelukkig getrouwd, zegt hij. Zijn 
stem klinkt vandaag al heel wat krachtiger dan in het weekend, toen de Stentor hem sprak 
een dag na de huwelijksvoltrekking. ‘Wij hadden nooit zoveel met ‘de grote dag’ en een witte 
bruidsjurk. Maar nu ik eenmaal getrouwd ben, heb ik daar opeens een heel goed gevoel over.’ 
Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 
 

Marktkooplieden stappen definitief naar rechter voor terugkeer non-
food: ‘verbod raakt kant nog wal’ 
 
De winkeliers haalden bakzeil bij de rechter. De horeca ook. Maar kooplieden spannen toch 
een kort geding aan tegen de Staat voor de terugkeer van kramen met non-food op 
weekmarkten. ‘Wij hebben een ijzersterke zaak’, vindt Louise Wesselius, voorzitter van 
branchevereniging CVAH uit Zeewolde. 
 
Kooplieden zonder verse producten mogen sinds half december niet op de weekmarkt komen. 
Maar deze strakke regel knelt. Zeker nu hun collega's met winkels open mogen voor beperkte 
groepen of voor bestellen en afhalen. Op basis van die versoepelingen gaan steeds meer 
gemeenten flexibeler met de regels om, zoals Urk. ‘Het verbod raakt kan nog wal’, aldus 
Wesselius. Bron: De Stentor, 20 maart 2021. 
 

 
Petra van Kampen staat met kleding op de markt van Urk. Deze gemeente expirimenteert hoe 
bestellen en afhalen veilig kan bij kooplieden met non-food. © Freddy Schinkel 
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Door corona 'explodeerde' de omzet van Boerschappen, het bedrijf van Stijn Markusse in 
Breda dat voedselboxen met lokale en duurzame producten van de boer direct aan de klant 
levert. © Ron Magielse/Pix4Profs 
 

Corona schudt ons wakker: we moeten veel gezonder gaan leven en eten 
 
Voeding en bewegen blijken in hoge mate te bepalen hoe we een covid-besmetting doorstaan. 
Dat is niet nieuw: ook vóór de pandemie lagen de IC’s vol patiënten met leefstijlaandoeningen.  
‘Waarom’, vraagt professor Emely de Vet van Wageningen Universiteit zich bijna geërgerd af, 
‘is corona zo’n groot probleem geworden?’  Bron: De Stentor, 21 maart 2021.  
 

 

 
Annette de Boer, directeur gezondheidsdienst GGD Haaglanden: ‘De voordelen van de crisis 
zoals minder excessief alcoholgebruik en schonere lucht wegen niet op tegen de negatieve 
effecten.’ © Daniella van Bergen   
 
 

We zijn na een jaar coronamaatregelen een stuk ongezonder en dit moet 
eraan gebeuren 
 
De 1,1 miljoen inwoners van Den Haag en omgeving zijn door de coronacrisis een stuk 
ongezonder geworden. Niet alleen door besmetting met Covid-19, maar juist door alle andere 
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gevolgen zoals stress, somberheid, minder bewegen en meer roken. GGD Haaglanden komt 
met urgente adviezen. 
 
Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden, noemt het ‘het schrijnende van de 
coronacrisis’. De schade aan onze gezondheid die niet alleen is ontstaan door besmetting met 
Covid-19 zelf, maar door alle gevolgen die de coronacrisis heeft.  
 
‘Neem de financiële gevolgen voor mensen die een flexbaan hebben, zzp’ers, mensen in de 
horeca en de evenementenbranche om er maar een paar te noemen. We weten dat geldzorgen 
grote impact hebben op onze gezondheid.’ 
 
Net als andere achterstanden zoals slechte huisvesting, helemaal geen huis hebben, geen 
werk, lage opleiding. ‘Het zijn bekende zaken, maar we zijn ons er door de coronacrisis nog 
meer van bewust geworden.’ Bron: AD, 22 maart 2021.  
 

Stress reden om te gaan roken 
 
Staken rokers tijdens de eerste coronagolf vooral uit verveling een peuk op, tijdens 
de tweede golf is stress een reden om naar de sigaretten te grijpen. Bijna een kwart van de 
rokers is meer gaan roken tijdens de crisis, meldt het Trimbos-instituut. 
 
Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de rokers last heeft van stress. Toch lukt het 
een kleine groep (16 procent) om minder te gaan roken. Uit eerder onderzoek blijkt dat het 
aantal rokers in Nederland zelfs is gedaald. 
 
Zo gaf vorig jaar twintig procent van de volwassenen aan weleens te roken, 
tegen tweeëntwintig procent in 2019. ‘Dat is goed nieuws. Er is een groep waarbij het stoppen 
lukt, ook tijdens corona", aldus het instituut. Bron: De Stentor, 22 maart 2021.  
 
 

 
 
Tim Koning op de fiets. © Pim Mul 
 

We springen massaal op de fiets in lockdown: ‘ik zie veel mensen fietsen 
die dat normaal waarschijnlijk niet doen’ 
 
Fietsen? Dat deed verslaggever Tim Koning alleen om van A naar B te komen. Maar nu maakt 
hij lange tochten, puur voor de lol. Wind door de haren en even lekker helemaal weg van huis, 
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waar de muren zo langzamerhand op hem afkomen. En hij is bepaald niet de enige op het 
fietspad. 
 
De fietsen zijn niet aan te slepen, merkt Mark de Bruin van de Alphense fietsenwinkel Gek 
van fietsen. ‘De vraag van de consument is aan alle kanten toegenomen. Wij verkopen alle 
soorten fietsen en in elke categorie is de vraag heel erg sterk toegenomen het afgelopen jaar.’ 
Bron: AD, 24 maart 2021. 
 

 
Sydney geteisterd door ‘ergste regenval in vijfentwintig jaar’, duizenden 
inwoners moeten evacueren 
 
Duizenden inwoners van de Australische miljoenenstad Sydney hebben in de nacht van 
zaterdag op zondag opdracht gekregen hun huizen te verlaten vanwege overstromingsgevaar. 
Door zware regenval zijn rivieren buiten hun oevers getreden. In achttien gebieden in de 
oostelijke deelstaat New South Wales, waarvan Sydney deel uit maakt, zijn overstromings- en 
evacuatiewaarschuwingen van kracht. 
 
Volgens Australische media hebben de autoriteiten van de zuidoostelijke deelstaat New South 
Wales, waar Sydney deel vanuit maakt, de noodtoestand uitgeroepen. De Australische premier 
Scott Morrison spreekt over ‘hartverscheurende taferelen’. Sommige inwoners moesten 
lijdzaam toekijken hoe hun huizen wegdreven met de stroom. 
 
‘Het is niet alleen de regen die de verwoesting veroorzaakt, het is ook de harde wind’, zegt 
meteoroloog Jonathan How tegen ABC News. Ook zondag blijft het nog hard regenen en kan 
in sommige gebieden tot tweehonderd millimeter regen vallen.  
 
De waarschuwing geldt voor een strook van bijna negenhonderd kilometer, van de kustplaats 
Wollongong tot in Lismore. Ook ten westen van Canberra geldt een waarschuwing wegens het 
noodweer. 
 
De Warragamba dam, het belangrijkste waterreservoir van Sydney, is door het slechte weer 
voor het eerst sinds 1990 overstroomd. Hierdoor moest een nabijgelegen plaats worden 
ontruimd. Gevreesd wordt dat ook andere dammen overstromen. 
 
Hulpdiensten hebben in de nacht van zaterdag op zondag ongeveer zeshonderd hulpverzoeken 
binnengekregen, meer dan zestig daarvan van mensen die door overstromingen in de 
problemen waren gekomen. Op tv en sociale media zijn beelden te zien van hoe snelstromend 
water huizen en bomen losrukt, wegen overspoelt en de infrastructuur beschadigt. 
 
Het extreme weer verstoort ook het vaccineren van bijna zes miljoen mensen in de staat, 
waarmee de komende weken zou worden begonnen. Volgens premier Gladys Berejiklian van 
New South Wales gaat het mogelijk om de ergste regenval in ongeveer vijfentwintig jaar. Bron: 
De Stentor, 21 maart 2021.  
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Reddingswerkers brengen inwoners van Sydney in veiligheid. © AFP 

 
© EPA 

Nederlanders steeds minder fit 

Volgens sportkoepel NOC*NSF wordt Nederland steeds minder fit als gevolg van de lockdown. 
Uit nieuw onderzoek komt naar voren dat ongeveer vier en half miljoen 
Nederlanders aangeven minder te sporten wanneer hun sportclub dicht is. 
Vooral kinderen en jongvolwassenen sporten minder wanneer zij niet bij hun club 
terechtkunnen. 
 
Deze cijfers komen uit het onderzoek ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’ over de maand 
februari 2021, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van NOC*NSF. 
Bijna een kwart van de Nederlanders geeft in het onderzoek aan lastig motivatie te vinden om 
alleen te sporten. 
 
NOC*NSF steunde eerder deze week de oproep van eenendertig binnensportbonden en 
belangenorganisaties om op korte termijn de sporthallen en gymzalen weer open te stellen. De 
binnensportbonden presenteerden in hun brandbrief aan het demissionair kabinet en de 
Tweede Kamer zorgwekkende cijfers over de sportbeoefening, met name onder kinderen. Van 
de zes miljoen mensen die in januari 2020 nog actief hun sport beoefenden, was in januari 
2021 nog slechts een derde over, aldus de bonden. Bron: AD, 21 maart 2021. 
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Europese regeringsleiders vergaderen online 

Europese regeringsleiders zullen donderdag en vrijdag niet bijeenkomen in Brussel, zoals 
eerder was gepland. Ze spreken elkaar in plaats daarvan online, via een videoverbinding. 
Vanwege het sterk stijgende aantal coronabesmettingen in veel EU-landen heeft voorzitter 
Charles Michel van de Europese Raad besloten de fysieke vergadering te schrappen. 

De pandemiebestrijding is het belangrijkste agendapunt voor de top, in het bijzonder het 
versnellen van de vaccinaties tegen het coronavirus. De EU kampt onder meer met 
tegenvallende leveringen van het AstraZeneca-vaccin. Bron: AD, 21 maart 2021.   
 
 

Ronald loopt alle 1083 straten van Deventer (zelfs de wasstraat)  
 
 

 
 
 
Ronald Kwint is hardloper. Vier keer in de week rent hij rondjes, van een paar kilometer tot 
een complete marathon. De uitdagingen zijn de wedstrijden, een paar keer in de maand. Maar 
die zijn er nu niet. Dus begon de Deventenaar op de laatste dag van 2020 aan zijn eigen 
uitdaging: alle 1083 straten van Deventer hardlopend door te gaan.  bron: De Stentor, 21 
maart 2021. 
 
 

Heftig jaar vol tegenstrijdigheden met onverwachte conclusie: 
gehandicapte zoon Job is verliefd op corona 
 
NIJMEGEN - Een dik jaar huisarrest is voor niemand leuk, zou je denken. Maar de kwetsbare, 
gehandicapte zoon van columnist en schrijver Annemarie Haverkamp heeft de tijd van zijn 
leven.  
 
Sinds 12 maart 2020 hangt bij ons een briefje op de voordeur: ‘In verband met de gezondheid 
van onze zoon het pakketje graag bij de deur zetten. Wij zijn thuis, maar nemen liever geen 
overbodige risico’s.’  
 
Het geplastificeerde briefje was een idee van mijn man Rob. Ik weet nog dat ik het tamelijk 
overdreven vond en me ongemakkelijk voelde bij die vijandige boodschap richting postbode: 
leuk dat u een verrassing komt brengen, maar mogelijk bent u zonder het te weten een 
kindermoordenaar dus blijf in godsnaam zo ver mogelijk uit onze buurt. Rob haalde zijn 
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schouders op. We hadden toch besloten met Job in isolatie te gaan? Nou dan. Bron: De 
Stentor, 21 maart 2021. 
 

 
Annemarie Haverkamp met man Rob en zoon Job. © Koen Verheijden 
 
 

 
Foto ter illustratie  © ANP  
 

Boekingen stromen binnen bij campings: ‘enorme belangstelling voor 
kleinschalig kamperen’ 
 
De Nederlandse campings hebben de deuren nog niet eens officieel geopend of de boekingen 
voor deze zomer stromen al binnen. Dat kunnen particuliere vakantiehuizen en 
vakantieparken in Nederland nog niet zeggen. ,,Als het kan, gaan mensen toch liever naar 
Spanje op vakantie.” 
 
Bij campinghoudster Rozemarijn Dees van Strandcamping Zuidduinen in Katwijk gaat de vlag 
uit, en dat terwijl ze officieel nog niet eens open is. 26 maart gaat bij haar het kampeerseizoen 
van start en natuurlijk is dat al reden genoeg voor een feestje. Bron: AD, 20 maart 2021. 
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Camperen kan straks in luxe bij Bussloo. © For-rest-Glamp 
 

Bussloo krijgt glamping aan het water, kinderen zijn er niet welkom 
 
Als alles meezit krijgt Bussloo vanaf het pinksterweekend voor drie jaar een luxueuze 
glamping op de zuidelijke oever van het waterrijke gebied. Achterhoekers Jeroen Schreurs en 
Michael Wedel hebben het concept, For-rest-Glamp, bedacht. Ze richten zich op de ‘gestrande 
wereldreiziger’, die nu op zoek is naar een plek in Nederland, omdat verre reizen momenteel 
onmogelijk zijn. Schreurs vertelt wat mensen kunnen verwachten. ‘Je moet een beetje het 
junglegevoel krijgen zoals op Bali.’ Bron: De Stentor, 22 maart 2021.  
 

Theoretisch verkeersexamen oefenen 
 
Om tijdens de verkeersexamen-week goed voor de dag te komen, roept Veilig Verkeer 
Nederland kinderen van groep 7 en hun ouders op om het theoretisch verkeersexamen te 
oefenen. Het VVN Theoretisch Verkeersexamen is op 29, 30 en 31 maart. 
Dat verkeersexamen voorbereiden, kan via een speciale website met daarop drie verschillende 
oefenexamens en een examenquiz. Tijdens het oefenen komen op een speelse manier allerlei 
handige tips aan de orde, aldus VVN. 

Abstracte begrippen, zoals voorrang,  worden met behulp van tekeningen en filmpjes 
verduidelijkt. Ook herkenbare onderwerpen zoals oversteken, grote voertuigen in het verkeer 
en het meenemen van bagage op de fiets komen aan de orde. Bron: De Stentor, 22 maart 
2021.  

Bloedende vrouw rolt met agenten over de grond: ‘geen kans voor politie 
om zich te beschermen tegen corona’ 

Een bloedende, luid schreeuwende vrouw is zondagnacht in Etten-Leur aangehouden na een 
vechtpartij in een woning. Volgens de politie sloeg de vrouw met een touw waar een voorwerp 
aan zat naar politieagenten. Zij raakten daarbij besmeurd met haar bloed. 

De collega's zouden met de verdachte over de grond hebben gerold om haar onder bedwang 
te krijgen en moesten zodoende erg dichtbij haar komen. ‘Het risico op Covid-19 is altijd hier’, 
zo melden wijkagenten op Twitter. 
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Maarten Brink, voorzitter van de politievakbond Zeeland-West-Brabant onderstreept dat 
gevoel in een eigen twitterbericht. ‘Geen enkele kans voor de agenten om zich te beschermen 
tegen het coronavirus', zegt hij. ‘Dat voelt niet fijn. Het is volgens Brink een voorbeeld ‘van 
velen’, waarna hij aandacht vraagt voor het snel vaccineren van politieagenten. 

Dat een coronabesmetting volgens een andere twitteraar ‘nog wel het minst ingrijpende 
medisch risico is bij bloedcontact', weten de agenten. ‘Ja, bloed staat los van het risico op 
#covid19, maar we wilden het beide benoemen. Beide zijn een risico waar wij zo goed mogelijk 
op letten om besmettingen te voorkomen. Soms gaat dat dus niet.’ 

Hoe het met de vrouw gaat en wat de aanleiding was voor de vechtpartij, is niet bekend. Bron: 
De Stentor, 22 maart 2021. 

Burgemeesters Veiligheidsberaad: aantal vaccins meetellen bij 
vaststellen verlengen coronamaatregelen 

Niet alleen besmettingen en ziekenhuisopnames, maar ook het aantal vaccinaties moet 
meetellen bij het wel of niet verlengen van coronamaatregelen. Dat vinden burgemeesters in 
het Veiligheidsberaad, het overleg van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's. ‘Niet alleen 
de besmettingen, maar ook de vaccinatiegraad neemt toe. Dat laatste cijfer is juist heel 
positief’, zegt voorzitter Hubert Bruls van het beraad voorafgaand aan de vergadering. 

Antoin Scholten van Venlo vindt dat Den Haag moet overwegen te gaan versoepelen als een 
groot deel van de Nederlanders, zeker de kwetsbaren, is gevaccineerd. De burgemeesters 
willen dat het kabinet de vaccinaties opneemt in de zogeheten routekaart. 

De burgemeesters bespreken vandaag onder meer de avondklok in relatie tot de zomertijd en 
de ramadan met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. ‘Mensen willen met de 
ramadan hun familie bezoeken. Laten we hopen dat er rond die tijd meer versoepelingen zijn’, 
zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. Morgen maakt het kabinet het plan voor 
de komende weken bekend. 

De burgemeesters noemen het een domper dat de besmettingen weer oplopen. ‘Het korte 
termijnperspectief is verdwenen. Twee weken geleden hadden wij nog een mooi plan om 
gefaseerd open te gaan’, aldus Pieter Broertjes van Hilversum. De samenleving wil volgens de 
burgemeesters ook open. ‘Het nalevingsgedrag gaat er niet echt op vooruit. Steeds meer 
mensen leggen de maatregelen naast zich neer. Mijn regio zit volop in de derde golf. Op dit 
moment staat Zuid-Holland-Zuid op nummer 1 wat betreft besmettingen. Dat is zorgelijk’, 
aldus burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht. 

Zijn collega John Jorritsma van Eindhoven maakt zich ernstige zorgen hoe lang het land het 
nog volhoudt. ‘Kijk maar naar het aantal demonstraties. De samenleving accepteert de 
beperkingen niet meer.’ Bron: De Stentor, 22 maart 2021. 
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Jorik Schuur (26) is sinds november maatje van Henk (68) via Hart voor Zwolle. Die stichting 
stond 1,5 jaar geleden op omvallen, inmiddels groeit het aantal koppelingen tussen jongeren 
en kwetsbaren weer enorm. © Foto Frans Paalman Zwolle 
 

Maatje Jorik (26) drinkt vaak een biertje met Henk (68), en hij is niet de 
enige: stichting Hart voor Zwolle groeit flink, mede ‘dankzij’ corona 
 
Die ene 90-plusser die zei liever dood te gaan aan corona, dan aan eenzaamheid. De vrouw 
die in tranen bedankte voor de maaltijd die studenten aan de deur brachten. Of Henk (68), 
die eens in de twee weken door Jorik op sleeptouw wordt genomen voor een wandeling of een 
biertje. Bijzondere verhalen te over bij Hart voor Zwolle, maar anderhalf jaar geleden stond de 
stichting die jongeren koppelt aan kwetsbaren nog op omvallen. Over de wederopstanding en 
groei, mede ‘dankzij’ corona. 
 
De haren achterop het kalende hoofd staan wat warrig, om het lijf zit een grijs vest, de handen 
gevouwen op schoot, deken over de benen en daaronder geen schoenen maar warme sokken. 
In zijn rolstoel zit de 68-jarige Henk er warmpjes bij. Zijn duwer: de 26-jarige Jorik Schuur. 
Strak gekamd kapsel, rugzak om, modieuze jeans met gaten, een ring aan beide handen. Tot 
vijf maanden geleden hadden ze elkaar nog nooit gezien. Maar nu komen ze samen door de 
schuifdeuren van het Zonnehuis in Stadshagen. Tijd voor een wandelingetje tegen de 
eenzaamheid. Bron: De Stentor, 22 maart 2021.  
 

Russische minister krijgt mondkapje met tekst FCKNG QRNTN als 
verjaardagscadeau 

FCKNG QRNTN, daar is geen woord Russisch bij. Het is echter de 71-jarige 
Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, die van journalisten tijdens een 
reis naar China een mondkapje met deze ludieke tekst voor zijn verjaardag kreeg.  

Lavrov voelde zich niet te groot om het maskertje op te zetten. De tekst drukt op 
humoristische wijze de wereldwijde reactie uit op de geldende quarantaineregels in verband 
met de coronapandemie, aldus het Russische persbureau Ria Novosti. Bron: De Stentor, 22 
maart 2021.   
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Huize 't Pott in Enschede © Joost Dijkgraaf 
 

Huize 't Pott in Enschede knalroze geverfd 
 
ENSCHEDE - Huize ‘t Pott, een van de bekendste studentenhuizen in Enschede, heeft een 
opmerkelijke transformatie ondergaan. De studentenvilla is in de nacht van zondag op 
maandag knalroze geverfd door een rivaliserend studentenhuis. ‘We hebben helemaal niets 
gemerkt.’  
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Het is een bijzonder gezicht vanaf de Oldenzaalsestraat in Enschede: Huize ‘t Pott kleurt 
vrijwel volledig roze deze maandag. Een van de bewoners is - vooralsnog tevergeefs - bezig om 
de villa schoon te spuiten.  
 
Een rivaliserende studentenclub - vermoedelijk OD308 - heeft de vergaande grap vannacht 
uitgehaald. In Huize ‘t Pott zelf werd geen student wakker van het nachtelijke schilderwerk. 
‘Ik slaap onder het raam van dit balkon’, wijst Merijn, een van de bewoners. ‘Ze moeten voor 
mijn raam gestaan hebben. Maar ik ben er compleet doorheen geslapen. Dat geldt voor 
iedereen.’ 
 
Het moet een gigantische klus zijn geweest, gezien de oppervlakte van het schilderwerk. Om 
06.30 uur ‘s ochtend ging uiteindelijk de bel in het studentenhuis en maakte de stiekeme roze 
schilderploeg zich snel uit de voeten.  
 
Bij Huize ‘t Pott weten ze om wie het gaat. ‘We halen al langer geintjes bij elkaar uit, zo hebben 
wij daar een keer vuurwerk afgestoken in de nacht. En een keer een tafel gejat. Alleen dit is 
wel echt de overtreffende trap.’ 
 
Probleem is dat er weliswaar vingerverf is gebruikt, maar deze toch blijft hechten aan de 
buitenmuren van het studentenhuis. Daardoor zal Huize ‘t Pott waarschijnlijk volledig 
overgeschilderd moeten worden, een kostenpost van mogelijk duizenden euro's.  
 
De studentenbewoners van het monumentale pand balen dan ook als een stekker. ‘Dit is niet 
echt leuk meer, de huurbaas was ook niet blij vanmorgen. We vinden het jammer dat een 
ander studentenhuis zich koste van Huize ‘t Pott zo wil profileren. Maar als ze het recht zetten 
met reparatie en de bijkomende kosten, dan zullen we er geen issue van maken’, laat Merijn 
weten. 
 
De vraag blijft wel: hoe gaan de studenten hier nog overheen komen met een volgende ‘grap’? 
‘We moeten maar eens nadenken over een passend antwoord’, besluit Merijn. Bron: De 
Stentor, 22 maart 2021.  
 

 
 
Arnaud van Amerongen, voorzitter van Stichting Huize 't Pott en oud-bewoner © 
fotobewerking 
 

Eigenaar knalroze studentenvilla in Enschede boos én begripvol na 'grap': 
'daders moeten op de blaren zitten’ 
 
ENSCHEDE – De knalroze geverfde studentenvilla Huize ’t Pott in Enschede werd maandag 
even landelijk nieuws. De vraag blijft: was dit nu een geniale studentengrap of grof 



183 

 

vandalisme? Mede-eigenaar én oud-bewoner Arnaud van Amerongen (56) reageert. ‘Ik geef ze 
een 10 voor creativiteit, maar een 1 voor de uitvoering.’ 
 
U was niet blij, neem ik aan, toen u de foto’s van een knalroze Huize ’t Pott zag?   
 
‘Nee. Nou ja. Ergens voelen we ons studentenhart nog kloppen - ook bij zo’n actie - maar we 
hebben ook een verantwoordelijkheid als stichting, waarmee we eigenaar zijn van de villa. 
Afgelopen jaar waren we net een groots renovatieprogramma gestart van tweeënhalve ton om 
het huis helemaal geïsoleerd en klaar voor de toekomst te krijgen. De buitenkant was voor 
een vermogen geschilderd met hele bijzondere isolerende coating. Tsja, dan is dit best een 
goede studentengrap, maar voel ik tegelijkertijd ook boosheid. Want de roze verf blijkt dus 
niet van de gevel te krijgen.’ Bron: Tubantia, 23 maart 2021. 
 
 

Fake-news 
 
Facebook heeft vandaag een waarschuwing geplaatst bij een foto waarop een 
groep politieagenten aanschuift bij een frietkraam zonder anderhalve meter afstand te 
houden. De vrouw die de foto plaatste suggereert dat de foto afgelopen weekend is gemaakt, 
vlak na de demonstratie op het Museumplein. Dat klopt niet, benadrukt Facebook in de 
disclamer. 
 
'De snackbar van de politie na het wappiemeppen', schrijft de Facebookgebruikster bij de foto. 
'En twee uur ervoor slaan ze je nog (...) omdat je geen 1,5 meter aanhoudt.' 
 
De foto dateert echter uit oktober 2019, vóór het begin van de coronapandemie en bijhorende 
maatregelen. De eerste maatregelen tegen de coronapandemie werden halverwege maart 2020 
genomen in Nederland, vier maanden nadat de foto in kwestie werd gepubliceerd. 
 
De foto is desondanks al ruim 700 keer gedeeld en is daarmee vermoedelijk op de timeline 
van duizenden Facebook-gebruikers terechtgekomen.  Bron: De Stentor, 22 maart 2021. 

 

© Facebook — De foto die in oktober 2019 is gemaakt  

Op stembureau drie mensen besmet met coronavirus 
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Drie mensen die bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer op stembureaus in de 
gemeente Bronckhorst hebben gezeten, zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om 
personen die hebben meegewerkt op stembureaus in Hengelo en Zelhem. 
 
Dat meldt de gemeente Bronckhorst. Volgens de gemeente zijn de risico’s voor 
kiezers ‘nagenoeg nihil’ geweest. De gemeente baseert dat oordeel op ingewonnen advies van 
de GGD. 
 
De stembureaus waren uitgerust met zogenoemde kuchschermen op tafel en alle 
medewerkers droegen zowel mondkapjes als handschoenen. Daardoor zou de kans op 
besmetting verwaarloosbaar klein zijn. 
 
De besmette personen zaten op de stembureaus in het gemeentehuis in Hengelo (15 maart), 
in café De Jongens in Hengelo (17 maart) en het voormalig ARX Theater in Wolfersveen (ook 
17 maart).  Bron: De Stentor, 22 maart 2021.   
 

In twee gemeenten totaal acht verkiezingsmedewerkers positief getest 
op coronavirus 
 
In twee gemeenten zijn in totaal acht verkiezingsmedewerkers positief getest op het 
coronavirus, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat 
voor zover bekend om drie stembureauleden in de gemeente Bronckhorst (Gelderland) en vijf 
gemeenteambtenaren die tijdens verkiezingen werkten op het stadhuis in de gemeente 
Zoetermeer 
 
De drie stembureauleden in Bronckhorst kregen hun positieve uitslag afgelopen weekend, 
zegt een woordvoerster van de gemeente. Zij zaten alle drie op een ander stembureau. De GGD 
geeft aan dat risico's voor de kiezers nagenoeg nihil zijn, door de getroffen coronamaatregelen: 
de stembureauleden droegen handschoenen en mondkapjes. Ook waren kuchschermen 
aanwezig en werd de anderhalve meter in de gaten gehouden. 
 
In Zoetermeer zijn tot nu toe vijf besmettingen vastgesteld. Volgens een woordvoerster gaat 
het om gemeentemedewerkers die zich 'achter de schermen bezighielden met de verkiezingen.' 
Zij waren aanwezig in het stadhuis, waar ook een stembureau was opgezet. Alle vrijwilligers 
die betrokken waren bij de verkiezingen zijn geïnformeerd. Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 
 

Strandwachten kunnen zich niet goed voorbereiden vanwege 
coronamaatregelen 
 
Strandwachten kunnen zich door de coronamaatregelen niet goed voorbereiden op het 
zomerseizoen, waarschuwt Reddingsbrigade Nederland. De organisatie noemt 
dat zorgwekkend, omdat er net als vorig jaar grote drukte wordt verwacht bij zwemlocaties. 
 
Normaal trainen strandwachten en aanstaande strandwachten in zwembaden en in de 
buitenlucht, maar dat is met de huidige maatregelen niet mogelijk. Zwembaden zijn gesloten 
en buiten mogen maximaal vier mensen ouder dan 26 jaar bij elkaar komen. Volgens de 
Reddingsbrigade moeten veel oefeningen met meer dan vier 'lifeguards' worden uitgevoerd. 
 
Om zich goed te kunnen voorbereiden op nieuwe drukte, pleit de Reddingsbrigade voor 
ontheffing van de coronamaatregelen. 
 
Vorig jaar redden strandwachten van de Reddingsbrigade 306 zwemmers uit 
levensbedreigende situaties. In 2019 waren dat er 92. De stijging kwam volgens de organisatie 
onder meer omdat in 2020 veel Nederlanders hun zomervakantie in eigen land doorbrachten. 
Bron: De Stentor, 22 maart 2021.  
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Hetty Vermeer-Ernste. © Gemeente Duiven 

 

Duivens VVD-raadslid Hetty Vermeer-Ernste (75) overleden aan corona: 
‘het is heel snel gegaan’  

DUIVEN - Het Duivense VVD-raadslid Hetty Vermeer-Ernste is donderdagavond na een kort 
ziekbed overleden. Vermeer-Ernste raakte enkele weken geleden besmet met het coronavirus, 
dat uiteindelijk heeft geleid tot haar overlijden. Ze werd 75 jaar, zo heeft de gemeente Duiven 
maandag bekendgemaakt.  

Vermeer-Ernste- zette zich van 2010 tot en met 2014 in voor de VVD. In 2018 werd ze opnieuw 
actief voor de partij in Duiven.  

‘De moeders van de VVD in Duiven werd ze ook wel gekscherend genoemd. Hetty was altijd 
heel betrokken binnen onze club. Ze was er altijd. Ook in de tijd dat ze geen raadslid was, was 
ze geregeld samen met haar man aanwezig bij raadsvergaderingen’, vertelt Geert-Jan 
Schrijner, fractievoorzitter van de Duivense VVD. 

Vermeer-Ernste kwam met iemand in contact die op dat moment besmet was met het 
coronavirus, vertelt Schrijner. ‘Die persoon was op visite en wist op dat moment niets van de 
besmetting. We hebben daarna zelfs nog vergaderd. Toen de besmetting bekend werd, hebben 
Hetty en haar man zich laten testen. Beide werden ze positief getest. Eerst had Hetty weinig 
klachten, maar dat veranderde snel. Ze heeft ruim een week in het ziekenhuis gelegen, waar 
ze overleed. Heel heftig, het is erg snel gegaan.’ 

De gemeente Duiven omschrijft haar als een ‘betrokken, collegiale en trouwe collega, die veel 
aandacht had voor de mensen om haar heen en voor haar leefomgeving'. Zo was ze jarenlang 
actief als vrijwilliger bij woonzorgcentrum Thuvine. In 2013 werd ze onderscheiden met een 
lintje, als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

‘Hetty had een warme persoonlijkheid. Als raadslid zette ze zich in voor goede onderlinge 
verhoudingen. Ze maakte zich sterk om met concrete maatregelen de leefbaarheid van de 
dorpen te verbeteren’, laat burgemeester Huub Hieltjes in een reactie op haar overlijden 
weten.  

Komende dinsdag staat de gemeenteraad stil bij het overlijden van Vermeer-Ernste. Ook hangt 
die dag de vlag bij het gemeentehuis halfstok.  Op de website van de gemeente Duiven is een 
digitaal condoleanceregister. Daar kan iedereen een boodschap voor de familie 
achterlaten.  Bron: De Gelderlander, 22 maart 2021.  
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© ANP 
 

Verbazing bij artsen: vaccinweigeraars willen als ze ernstig ziek worden 
door corona wél alles uit de kast op de ic 
 
Gelovige vaccinweigeraars willen wél dat er alles gedaan wordt om hun leven te verlengen, als 
ze met corona in het ziekenhuis komen. Dat wordt duidelijk uit onderzoek rond bevindelijk 
gereformeerden. Het zorgt voor grote verbazing bij artsen. 
 
‘Ik snap de logica hierachter helemaal niet.’ Een huisarts in het rivierengebied verwoordt met 
voorzichtige woorden haar verbazing over de uitkomsten van recente gesprekken met 
reformatorische ouderen over een mogelijke opname op de intensive care. Uit een onderzoek 
onder huisartsen in de regio - de uitkomsten worden pas later gepubliceerd - blijkt dat 
juist mannen en vrouwen die niet zijn ingeënt tegen verschillende ziektes, wél hoe dan ook 
naar de ic willen.  Bron: De Stentor, 22 maart 2021.  
 

Formatie wordt moeilijker dan gedacht: 'we hebben niet zoveel te kiezen’ 
 
Alle partijen wilden een snelle formatie vanwege corona, maar bij de verkennende gesprekken 
voltrekt zich de oude, rituele dans. ‘Sleutelpartij’ CDA houdt de boot af, terwijl VVD-leider 
Mark Rutte uit tactisch oogpunt ineens JA21 noemt. De formatie is moeilijker dan hij op het 
eerste oog lijkt. 
 
Noem het speeddaten-voor-politici: maandag trokken de acht grootste partijen uit de Tweede 
Kamer langs bij verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). Allen 
legden ze hun gedachten neer over welke partijen bondgenoten moeten worden in het kabinet 
Rutte-4. Bron: AD, 22 maart 2021. 
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Ringo Starr. © EPA 
 

Ex-Beatle Ringo Starr (80) heeft de smaak te pakken: ‘ben al halverwege 
een nieuwe ep’ 
 
Ex-Beatle Ringo Starr vierde zijn 80ste verjaardag afgelopen jaar in stilte. Alle festiviteiten 
werden wegens corona afgelast. Ter afleiding nam hij nieuwe muziek op. ‘Het is zwaar je 
familie zo lang niet te kunnen knuffelen.’ 
 
Het is even na zessen donderdagavond als zich in de Zoomsessie een nieuw schermpje 
ontvouwt. ‘Rique S’ vermeldt het vakje met de gebruikersnaam, maar tegen de verschijning in 
beeld is geen alias bestand. Ringo Starr mag dan op weg zijn naar zijn 81ste verjaardag, hij 
oogt nog altijd alsof hij net uit de Beatles is gestapt. Gitzwarte coiffure, jeugdige zwarte hoody 
om de schouders en eveneens donkere zonnebrillenglazen op de neus. Bron: De Stentor, 22 
maart 2021.  
 

 

Een bewonderaar van een tulpenveld aan de Zwartemeerweg bij Ens, voorjaar 2020. © Foto 
Freddy Schinkel  
 

Genieten van de tulpenpracht in Flevoland? Dat kan, maar wel vanuit de 
auto 
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Genieten van de tulpenpracht in Flevoland dit voorjaar? Dat kan, maar dan wel graag vanuit 
de auto. Zowel het Tulpenfestival in de Noordoostpolder als Tulpenroute Flevoland (voor de 
rest van de provincie) komt met een app die liefhebbers langs de kleurrijke velden leidt. ‘Als 
we het loslaten dan wordt het een gekkenhuis.’  
 
Vorig jaar werden beide evenementen afgelast. De eerste coronagolf overspoelde Nederland, 
de organisaties achter het Tulpenfestival en de Tulpenroute zagen geen andere mogelijkheid. 
‘De overheid roept op om mensen niet uit te nodigen in beweging te komen. Daar geven wij 
gehoor aan’, zei voorzitter Herman Vermeer van Tulpenroute Flevoland tegen deze krant. Bron: 
De Stentor, 22 maart 2021.     
 
 

 
© Wonam  
 
 

Tijdelijke bouwstop in Amsterdam door coronabezuinigingen 
 
De gemeente Amsterdam last een gedeeltelijke bouwstop in voor belangrijke groeigebieden. Er 
kunnen daardoor minder snel woningen worden gebouwd. De stop geldt in ieder geval voor 
heel 2021 en heeft te maken met de bezuinigingen door de gevolgen van de coronacrisis. Ook 
elders in het land staat de plancapaciteit onder druk.  
 
Dat de bouwstop in Amsterdam met bezuinigingen te maken heeft, blijkt uit een brief van de 
gemeente aan een projectontwikkelaar die Het Parool in handen heeft. 
 
Het gaat om de gebieden Amstel III en Arenapoort. Daar worden dit jaar geen nieuwe 
bouwprojecten in behandeling genomen. ‘Er is voor het jaar 2021 helaas geen budget en 
daarmee ook geen capaciteit om nieuwe projecten op te starten’, staat in de brief naar een 
Amsterdamse projectontwikkelaar. 
 
Een direct gevolg van de bezuinigingen is dat het ontwerp voor het Hondsrugpark is uitgesteld. 
De aanleg van dat park wordt doorgeschoven naar 2022. In totaal is er voor tien procent van 
de projecten in die gebieden geen budget in 2021, dat komt neer op acht projecten, waaronder 
woningbouwplannen. 
 
Vorig jaar bleek al dat de gemeente door de coronacrisis zeker tweehonderdtachtig miljoen 
euro inkomsten misloopt, waardoor er bezuinigd moet worden. Amsterdam is extra kwetsbaar 
vergeleken met andere Nederlandse gemeenten, omdat de begroting van de hoofdstad voor de 
helft uit eigen inkomsten uit onder meer toerisme bestaat. Toch is er politiek verzet tegen deze 
bezuiniging. ‘Een bouwstop is het laatste dat we kunnen gebruiken ten tijde van een 
wooncrisis’, laat de lokale VVD weten. 
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Een woordvoerder van de gemeente zegt dat Amsterdam wel gewoon doorgaat met bouwen. 
‘In Zuidoost worden dit jaar 2500 woningen gebouwd, het merendeel daarvan in Amstel III, 
maar ook in Bijlmer Centrum en Arenapoort, waarvan de helft in het middensegment.’ 
 
Toch zijn bezuinigingen onvermijdelijk en dat heeft gevolgen voor stadsdeel Zuidoost en 
Amstel III. Volgens hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer is dit het eerste project waarbij 
echt een bouwstop wordt doorgevoerd. ‘Er zijn wel vaker in het land signalen dat het lang 
duurt voordat projecten doorgaan, maar van zo'n duidelijke relatie met bezuinigingen heb ik 
nog niet eerder gehoord. Dat de plancapaciteit onder druk staat is wel bekend. Na de 
bouwcrisis tussen 2008 en 2013 is de sector nooit meer op z'n oude niveau gekomen. Er is 
veel kennis verloren gegaan, ook bij gemeenten’, aldus Boelhouwer.  
 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten ziet in de Amsterdamse bouwstop een voorbeeld van 
wat er gebeurt als gemeenten te weinig geld hebben. ‘We weten niet van andere bouwprojecten 
die stilliggen, maar dat er grote tekorten zijn voor de zorgkosten die gemeenten moeten dragen, 
is al langer duidelijk’, aldus een woordvoerder. ‘Op een gegeven moment houdt het op. De ozb 
gaat omhoog, maar dat is niet genoeg.’ 
 
Branchevereniging WoningbouwersNL wijst al langer op het gebrek aan plancapaciteit bij 
gemeenten. ‘Het probleem is helder en het is maatschappelijk onwenselijk dat 
woningbouwprojecten stoppen. Er zijn te weinig ambtenaren die het werk kunnen oppakken 
en er is ook geld nodig voor infrastructuur in de gebieden waar we huizen moeten bouwen’, 
zegt voorzitter Piet Adema. ‘De timing van de gemeente Amsterdam om met dit signaal te 
komen, is natuurlijk wel goed gekozen. De formatie van het kabinet is net begonnen en de 
financiële problemen worden zo op de agenda gezet. Als je een punt moet maken, moet je dat 
nu doen.’ Bron: De Stentor, 22 maart 2021. 
 

 
De politie was vrijdag vanaf het begin van de avond zichtbaar aanwezig in het centrum van 
Meppel. Deze foto is enkele uren voor het ingaan van de avondklok genomen. © Wilbert 
Bijzitter 
 

Ommen en Meppel vrij van relschoppers: stad uitgestorven na luiden 
breiklok 
 
Burgemeester Richard Korteland van Meppel en zijn Ommer collega Hans Vroomen kunnen 
opgelucht ademhalen. De gevreesde ‘avondklokrellen’ in hun steden bleven uit. Bij het ingaan 
van de avondklok waren de straten in het centrum van Ommen en Meppel zaterdagavond om 
21.00 uur leeg. 
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In Ommen kan niemand het inluiden van de avondklok ontgaan. In de hervormde kerk aan 
de Brugstraat klinkt ’s avonds om negen uur al eeuwen de pap- of breiklok, een traditie die 
dateert uit de tijd dat de stadspoorten werden gesloten en menig Ommenaar nog een bord pap 
at voordat de bedstee werd opgezocht. Bron: De Stentor, 31 januari 2021.  

 
 
 
 

 

 

Ook auto's kunnen last krijgen van coronakwaaltjes door langdurige stilstand: lege accu, 
brandstofverontreiniging, vierkante banden, schimmel op de gordel of vastzittende remmen. © 
Compositiefoto   

Dit zijn de coronakwaaltjes van jouw auto en zo voorkom je ze 

Veel auto’s staan sinds het begin van de huidige lockdown stil en dat blijft zo tot 9 februari, 
misschien nog wel langer. Hierdoor liggen probleempjes als schimmel op je gordel en een lege 
accu op de loer. Hoe voorkom je deze coronakwaaltjes? 

Een belrondje langs meerdere garagebedrijven leert dat er vijf kwaaltjes zijn waar auto’s last 
van kunnen krijgen als ze te lang stilstaan. Van die garagebedrijven waren Yanick Veenvliet 
(Serviceadviseur Wensink Zwolle) en Wim van Engen (eigenaar Garage Van Engen Lelystad) 
bereid om iets dieper in te gaan op de materie. Bron: de Stentor, 30 januari 2021.   

Jeroen maakt waanzinnige, unieke beelden van vulkaanuitbarsting in 
IJsland: ‘Het was ongelooflijk’ 

De Belgische natuurfotograaf Jeroen Van Nieuwenhove maakte unieke beelden van de 
vulkaanuitbarsting in IJsland. Zaterdag kon hij tot bij de lavastroom geraken, mét een 
gasmasker bij de hand. Vulkaan Fagradalsfjall, een kilometer of 40 onder de hoofdstad 
Reykjavik, begon vrijdagavond lava te braken. 

Van Nieuwenhove woont in IJsland en geeft daar ook rondleidingen voor toeristen. Toen 
zaterdag bleek dat je heel dicht bij de vulkaan kon komen, sprong hij meteen in de auto, met 
zijn camera én zijn gasmasker. In de buurt van de vulkaan wandelde hij eerst vier uur lang 
door een lavaveld om dicht genoeg te komen. 
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Jeroen Van Nieuwenhove. © screenshot 

‘Omdat de uitbarsting nog relatief rustig was, kon je heel dichtbij geraken’, vertelt Van 
Nieuwenhove aan VTM NIEUWS. ‘Ik ben zo eigenlijk naast de lavastroom kunnen gaan staan, 
dichter bij de krater. Natuurlijk, zo veilig mogelijk, met nog altijd genoeg afstand. Het was 
ongelooflijk. Mind blown.’ 

De fotograaf wil later nog eens opnieuw gaan fotograferen en filmen, maar vandaag was dat 
onmogelijk. ‘Door de wind blijven alle zwaveldioxidegassen die uit de uitbarsting komen, in de 
vallei hangen. Het is nu levensgevaarlijk om daar dichtbij te gaan. Daarnaast is het weer ook 
zeer wisselvallig met zeer veel wind en sneeuw. Jammer genoeg gaat het nu niet, maar later 
in de week ga ik nog eens terug. Ongelooflijke ervaring.’ Bron: De Stentor, 22 maart 2021.    

Kinderen onder tien jaar hebben meer antilichamen na besmetting 
coronavirus dan volwassenen 

Kinderen onder de tien jaar hebben meer antilichamen na een besmetting met het 
coronavirus dan adolescenten en volwassenen. Dat blijkt uit een studie die is gepubliceerd in 
het wetenschappelijke blad Jama. Het lichaam produceert antilichamen bij besmetting met 
een virus, om zo dat virus te kunnen bestrijden. 

De onderzoekers analyseerden meer dan 31.000 serologische testen die in New York zijn 
afgenomen tussen april en augustus 2020. Ze richtten zich daarbij op testen die positief 
bleken en dus wezen op een infectie met het coronavirus. 

Uit de resultaten bleek dat kinderen tussen 1 en 10 jaar een 'substantieel hoger' mediaan 
niveau aan Immunoglobuline G (IgG) hadden (groep van antilichamen) dan volwassenen. 
Het laagste niveau IgG werd waargenomen bij jonge volwassenen tussen 19 en 30 jaar oud. 
Dat niveau neemt daarna toe met de leeftijd, om nog onbekende redenen, aldus de 
wetenschappers. 

Uit diepere analyses op een kleiner aantal bloedstalen bij kinderen, tieners en 
jongvolwassenen, blijkt dat het mediane niveau aan IgG twee keer hoger lag bij kinderen 
tussen 1 en 10 jaar dan bij adolescenten (11 tot 18 jaar). Bij die laatste leeftijdsgroep lag het 
niveau ook weer twee keer hoger dan bij jonge volwassenen (19 tot 24 jaar). 

‘Onze gegevens kunnen gedeeltelijk het lagere niveau aan symptomen en ernstige gevallen van 
de ziekte bij besmette kinderen verklaren', zo schrijven de onderzoekers. Bron: De Stentor, 23 
maart 2021.  
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De aller-allereerste hapjes, drankjes en uitjes van Oss gaan onder de 
hamer: ‘aftellen tot het weer mag’ 

OSS - Het eerste privédiner, de eerste strike op de bowlingbaan of een heus thuisconcert van 
Pap & Pudding. Vanaf vrijdag wordt het allemaal geveild op de Osse pagina van Allereerste. 
Met het opgehaalde geld worden de horeca en artiesten gesteund. 

De veilingsite leverde in onder meer Den Bosch en Schaijk al bijzondere kavels op. In de 
provinciehoofdstad werd bijvoorbeeld bijna achthonderd euro geboden voor de eerste fles 
champagne in een restaurant zodra de coronamaatregelen het toelaten. Ook in Oss weten ze 
inmiddels dat vaste klanten fors willen bieden. Begin deze maand werd er nog ruim 300 euro 
afgetikt voor de eerste knipbeurt bij barbier Kei Scherp. 

Een team van La Colline, Clemens en het centrummanagement (CMO) rolt het programma nu 
over de hele stad uit. ‘Het is een supergave manier om ondernemers in het zonnetje te zetten’, 
zegt Bianca Hoegee van het CMO. ‘Je hoopt natuurlijk dat mensen lekker tegen elkaar op 
gaan bieden om elkaar te stangen en de prijs op te drijven.’ 

 

Een greep uit de eerste kavels © Pap en Pudding 

Vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur kan iedereen bieden op zo'n twintig kavels, startend vanaf 1 
euro. In de meeste gevallen gaat het om horecazaken die een eerste drankje, gerecht of 
proeverij aanbieden. Maar er kan ook geboden worden op een complete karaoke-set met 
podium, scherp en geluid. Net als op thuisconcerten van Pap en Pudding of het trio Dennis, 
Sjaak en Peer. En dan zijn er nog verschillende workshops en activiteiten. Ondernemers die 
nog een kavel aan de veiling willen toevoegen, kunnen dat overigens nog altijd doen. 

De veilingen lopen allemaal een week. De opbrengst gaat naar de ondernemers in kwestie, 
tenzij ze er zelf voor kiezen om het bedrag aan een goed doel te schenken. ‘We tellen allemaal 
ontzettend af tot het moment waarop het weer mag’, zegt Hoegee. ‘Dit is een leuke manier om 
de mensen daar nóg wat enthousiaster voor te maken.’ Bron: Brabant Dagblad, 11 maart 
2021.  

Ossenaren leggen duizenden euro's neer voor allereerste optredens en 
etentjes na de lockdown 
 
OSS - Dik 1.500 euro voor een thuisconcert en 900 euro voor een privédiner. Ossenaren 
hebben meer dan gul gegeven tijdens de eerste ronde van de ‘Aller- allereerste’ in de stad. 
Inmiddels staan de volgende 24 kavels alweer online. 
 
‘Je merkt aan alles dat we zin hebben in een feestje’, zegt Bianca Hoegee, één van de drijvende 
krachten achter het lokale initiatief. ‘Aan lekker meezingen, elkaar ontmoeten. Ik denk dat 
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daarom juist voor de uitjes voor meerdere personen ook zoveel is geboden. Want daaraan is 
de behoefte nu het grootst.’ 
 
 

 
Olivier Forma en Loes Kappen van restaurant Clemens. Het eerste privé-diner in de zaak werd 
voor veel geld geveild. © Roy van der Lee/BD 
 
Via de site kon iedereen een week lang bieden op allerlei soorten uitjes, hapjes en drankjes 
zodra de coronamaatregelen die toelaten. De opbrengst gaat naar ondernemers die de 
coronacrisis keihard voelen of naar een goed doel. Een privé-optreden van het feest-trio 
Dennis, Sjaak en Peer leverde met 1.575 euro het meest op. Ook voor een privé-etentje voor 
tien personen bij restaurant Clemens (900 euro) en een optreden van Pap & Pudding (850 
euro) werden fikse bedragen neergelegd. Voor de ruim twintig kavels werd in totaal dik 6.300 
euro afgetikt.  
 
Inmiddels staan de volgende vierentwintig kavels alweer online. Van een verrassingsreis tot 
nieuwe schoenen en van een bierproeverij tot een optreden van de Osse dj Menno. Afhankelijk 
van de boodschap op de persconferentie van het kabinet dinsdagavond komt er mogelijk ook 
nog een derde ronde met kavels. Als de horeca langer dicht moet blijven, is de kans groot dat 
de actie wordt verlengd.  
 
Door het succes van de veilingen in onder meer Schaijk, Den Bosch en Oss hebben ze nu ook 
in Heesch de smaak te pakken. Daar kan bijvoorbeeld geboden worden op een optreden van 
de band Co-incidental, een rit in de blauwe Aangenaam Heesch-bus of een etentje met 
burgemeester Marieke Moorman.  Bron: Brabants Dagblad, 23 maart 2021.  
 

  
 
Het Gouden Kalf. Niels Schavemaker bezig met de steak tartare  © Frank Jansen 
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Deze restaurants zien in coronatijd hun klantenbestand juist groeien 
 
Restaurants, cafés en eettentjes gaan massaal gebukt onder coronarestricties, maar een 
enkele tent heeft juist een formule in huis waardoor de zaken floreren als nooit tevoren. De 
bezorg- en afhaaldiensten sluiten precies aan op wat de klant deze dagen wil: een volwaardige 
horecabeleving in de eigen woonkamer. 
 
Ze moesten iets verzinnen om het hoofd boven water te houden in coronatijd. Dankzij de 
passie voor koken én ondernemerschap rolde er bij brasserie Het Gouden Kalf aan de Dr. 
Lelykade  in Scheveningen een succesformule uit de bus: het take-away-vijfgangendiner. ‘Wij 
hebben in coronatijd ons klantenbestand juist zien groeien.’ Bron: AD, 23 maart 2021. 
 

Meer ruimte voor terrassen 
 
Ruim tweehonderd gemeenten hebben hun lokale horeca toegezegd terrassen, zodra die weer 
open mogen, meer ruimte te geven. Dat staat in de lijst van 225 gemeenten die Koninklijke 
Horeca Nederland heeft opgesteld.  
 
‘Met een dubbel zo groot terras, kun je met afstand houden tot eenzelfde aantal bezoekers 
komen’, rekent KHN-voorzitter Robèr Willemsen voor. Nederland telt 352 gemeenten. Bijna 
twee derde daarvan heeft nu gezegd ruimere terrassen toe te staan. 
 
Toen de horeca vorig jaar op 1 juni weer open mocht, werden de grotere terrassen bedacht. 
Waar dat kon, mochten meer tafeltjes en stoelen komen. De hoop dat de horeca komende 
Pasen de terrassen opnieuw mag openen, lijkt alweer vervlogen. Bron: De Stentor, 23 maart 
2021. 
 

 
 
Een septemberavond in het centrum Nijmegen in 2020. © Paul Rapp 
 
 

Horeca open? Dan is er niet genoeg bier: ‘met liefde heb ik dat 
luxeprobleem’ 
 
NIJMEGEN/ ARNHEM/ DOETINCHEM - Als de horecazaken open mogen, moeten ze dat ruim 
op tijd te horen krijgen. Anders is er een niet onbelangrijk probleem: te weinig bier. 
 
Bierbrouwer Grolsch heeft momenteel een beperkte biervoorraad om aan de horeca te leveren. 
En Heineken stelt dat het wel ‘een dingetje’ is om alle horecazaken snel van nieuwe drank te 
voorzien. 
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Als het kabinet morgen toch zou besluiten dat de horeca de volgende week de terrassen mag 
openen - wat eerst nog het idee was - dat zou het volgens Bas Neienhuijsen, uitbater van zes 
cafés in het centrum van Nijmegen, ‘spannend’ worden of er wel zo snel voldoende bier 
geleverd kan worden.  ‘De brouwers draaien volop, maar kunnen niet zoveel op voorraad 
hebben.’ Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  
 

 

Taakverdeling huishouding is weer zoals voor de coronacrisis 

Even leek het erop dat de coronacrisis een kleine revolutie zou ontketenen aan de Nederlandse 
keukentafels. Doordat veel vrouwen in cruciale beroepen zitten, zoals de zorg, ging een derde 
van de vaders meer zorgtaken op zich nemen. 

De taakverdeling is inmiddels weer even ongelijk als voor de coronacrisis, blijkt uit onderzoek 
van drie universiteiten waaruit de Volkskrant citeert. Vaders nemen momenteel minder 
zorgtaken op zich dan aan het begin van de lockdown. 

De toename bij tijdens de eerste lockdown - van drieëndertig naar bijna veertig 
procent huishoudens waarin de zorg eerlijk werd verdeeld - was van korte duur, wijzen de 
universiteiten van Utrecht en Amsterdam en de Radboud Universiteit uit. 

Hoewel  achttien procent van de vaders in november nog altijd aangaf meer te zorgen dan voor 
de coronacrisis, is dat fors minder dan in eerdere metingen. Bovendien is het minder dan 
de moeders, van wie twintig procent meer zorgtaken op zich nam. Bron: De Stentor, 23 maart 
2021. 
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Foutparkeerder wordt gemaand geen kinderen te maken in België  © Depannage Lybaert 
 
 

Foutparkeerder vindt nieuw condoom op auto plus briefje met 
bijzondere boodschap 
 
Een Belgisch sleepbedrijf moest gisteren een opmerkelijke opdracht uitvoeren. Op een 
foutgeparkeerde wagen vonden de slepers een niet mis te verstane boodschap voor de 
eigenaar. 
 
De auto die fout geparkeerd stond in Gent, werkte duidelijk op de zenuwen van de 
buurtbewoners. Eén van hen besloot het hier niet bij te laten en liet een boodschap achter 
alvorens de politie te waarschuwen.  
 
Op de voorruit van de auto werd met plakband een ongebruikt condoom geplakt, samen met 
een duidelijke handgeschreven tekst: ‘Hier een gratis condoom, zodat ge geen kinderen maakt 
die even slecht parkeren als gij. Groetjes!’ De auto werd weggesleept. Bron: de Stentor, 23 
maart 2021.  
 
 

Toch geen Parkpop op Malieveld deze zomer, festival verplaatst naar 
volgend jaar 
 
Parkpop gaat dit jaar toch niet door, ook niet op het Malieveld. De organisatie laat weten de 
40ste editie van het festival te verplaatsen naar de zomer van 2022.  
 
Het festival zou dit jaar op 13 juni 2021 plaatsvinden op het Malieveld. ‘We hebben alles in 
het werk gesteld om een situatie te creëren om Parkpop 2021 door te laten gaan’, zegt 
festivaldirecteur Guus Dutrieux. ‘Ook al zijn er veel positieve ontwikkelingen in de bestrijding 
van het coronavirus, de huidige datum van Parkpop op 13 juni valt te vroeg.’ 
 
Volgens Dutrieux is het verplaatsen naar een later moment dit jaar niet haalbaar. ‘Helaas 
moeten we nu dus echt concluderen dat een editie in 2021 niet realistisch is. We hebben 
daarom besloten de 40ste editie door te schuiven naar de zomer van 2022.’ 
 
De nieuwe datum wordt op een later moment bekendgemaakt. Dit jaar zou het festival voor 
het eerst op het Malieveld zijn. De eerdere edities, vanaf 1981, waren altijd in het Zuiderpark. 
Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  
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© Politie Veldhoven – Waalre 
 

Het goede nieuws van een lockdown: minder auto-inbraken 
 
Dankzij de lockdowns is het aantal auto-inbraken vorig jaar gedaald. Is er geen lockdown, 
dan stijgen de cijfers meteen. Dat concludeert vergelijkingssite Independer na een analyse. 
Vorig jaar werd er 6,7 procent minder vaak ingebroken in auto’s dan in 2019. 
 
De daling was het sterkst in de provincie Limburg, waar zelfs 22,3 procent minder auto-
inbraken werden geregistreerd. Independer noemt het opvallend dat er vorig jaar in de 
maanden buiten de lockdown juist vaker werd ingebroken, in vergelijking met 2019. De 
analyse vond plaats op basis van politiedata. 
 
Overduidelijk blijkt dat de coronamaatregelen een sterke invloed te hebben op het aantal auto-
inbraken. Zo nam het aantal inbraken in auto’s tijdens de eerste lockdown in 2020 af met 
gemiddeld 16,7 procent, terwijl in januari en februari het aantal incidenten juist steeg met 
respectievelijk 7,7 procent en 12,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. 
 
Na de eerste lockdown nam het aantal auto-inbraken weer toe. In de maanden juli tot en met 
september werden gemiddeld 9,1 procent meer incidenten gemeld dan in 2019. Ook tijdens 
de huidige lockdown gaan auto-inbrekers weer minder vaak op pad. Van oktober 2020 tot en 
met februari 2021 werd er gemiddeld 28,7 procent minder vaak ingebroken in auto’s ten 
opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. 
 
In hoeverre de schade van een auto-inbraak wordt vergoed, hangt sterk af van het type 
verzekering,  weet Eelko van Dijk, schade-expert bij Independer: ‘Als je alleen een WA-
verzekering hebt, krijg je bij diefstal helaas niets vergoed via je autoverzekering. Een 
autoverzekering met een beperkt casco of een volledig cascodekking, biedt meestal standaard 
dekking voor accessoires. De maximale vergoeding verschilt enorm: € 500 tot € 5.000. Bij een 
aantal verzekeraars zijn accessoires zelfs onbeperkt meeverzekerd. Maar losse spullen zoals 
een telefoon of zonnebril vallen niet onder je autoverzekering. Hiervoor kun je in sommige 
gevallen wel aanspraak doen op je inboedelverzekering.’ Bron: AD, 23 maart 2021.  
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GGD: er wordt niet meer gevaccineerd na opschuiven van avondklok 
 
Nu de avondklok een uur opschuift, betekent dat niet dat er meer gevaccineerd wordt op een 
dag, zeggen de GGD GHOR Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging. Ze zijn niet 
van plan 's avonds meer prikafspraken in te plannen. 
 
‘Met een uur langer prikken kunnen we niet meer mensen vaccineren. Daarvoor zijn er 
namelijk niet genoeg vaccins beschikbaar’, verklaart een GGD GHOR-woordvoerder. ‘Onze 
capaciteit is nu voldoende om alles overdag te doen.’ 
 
We hebben tot nu toe geen enkel probleem om alle prikafspraken op die tijden weg te werken. 
We hebben geen extra uur nodig, zegt ook een LHV-woordvoerder. Huisartsen vaccineren 
doordeweeks vanaf 17.00 uur en op zaterdag overdag. Bron: De Stentor, 23 maart 2021.    
 

 
 
 

Vierhonderdduizend coronavaccinaties gezet 
 
Deze week worden er ruim 400.000 coronavaccinaties gezet, meldt het ministerie van 
Volksgezondheid. Dat zijn er 150.000 meer dan afgelopen week. Volgende week worden er 
ruim 500.000 vaccins toegediend. 
 
De vaccinatiesnelheid gaat deze weken omhoog om de achterstanden na de stop met het 
AstraZeneca-vaccin in te halen. ‘We stopten met AstraZeneca, maar kregen wel leveringen’, 
aldus een woordvoerder van het ministerie. ‘Die opgebouwde voorraad gaan we weg prikken.’ 
Door de snelheid de komende weken op te voeren, blijft de vaccinatiecampagne op schema, 
zegt hij. 
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Demissionair coronaminister Hugo de Jonge zei vandaag dat het vaccinatietempo alleen wordt 
afgeremd door de hoeveelheid vaccins die wordt geleverd. Hij zegt dat de voorraden zo klein 
mogelijk als verantwoord blijven en dat de rest zo snel mogelijk wordt geprikt. Bron: De 
Stentor, 23 maart 2021.  
 

Supermarkten langer open 

Het kabinetsbesluit om de avondklok niet om 21.00 uur maar om 22.00 in te laten gaan, zorgt 
dat supermarkten waarschijnlijk langer openblijven. Het verruimen van de openingstijden zal, 
volgens koepelorganisatie CBL, ook bijdragen aan het voorkomen van de verdere verspreiding 
van het coronavirus. 

Met het oog op de naderende paasdagen raden de supers klanten vast aan na te denken over 
hun paasinkopen. De drukte zal vergelijkbaar zijn met die rond kerst. Het winkelend publiek 
wordt daarom opgeroepen 'verspreid over de dag' hun boodschappen te doen. En vooral wat 
vaker in de ochtenduren. Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  

 

Zevenentwintig duizend donaties voor Artis 

‘We zijn ontzettend dankbaar voor alle steun die Artis de afgelopen tijd heeft ontvangen, 
financieel maar ook moreel’, zegt Artis-directeur Rembrandt Sutorius. De Amsterdamse 
dierentuin heeft met de landelijke steuncampagne #vergeetARTISniet, die eind januari begon, 
ruim 1,3 miljoen euro opgehaald. 

Er kwamen ruim 27.000 donaties binnen voor het in financiële nood verkerende dierenpark. 
‘In deze lastige periode waarin we geen bezoekers mogen ontvangen, laat het zien dat Artis 
een warme plek heeft in zoveel harten.' Uit de zorgen is de zoo nog niet. Het kost bijna 60.000 
euro per dag om Artis draaiend te houden. Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  
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Meer coronapatiënten in ziekenhuis 

Ziekenhuizen behandelen weer iets meer coronapatiënten. Het aantal opgenomen mensen is 
met vijf gestegen naar 2198, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). Dat is het hoogste niveau sinds begin februari. 

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1575 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twintig meer dan op maandag. Sinds zaterdag 
is het totaal aantal patiënten op die vleugels met 130 gestegen. 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde wel iets, van 638 naar 623. Het is 
wel de vierde dag op rij dat het aantal ic-patiënten boven de 600 uitkomt. Daarvoor ging het 
ongeveer twee weken lang heen en weer tussen de 550 en 600, en de maand daarvoor 
schommelde het aantal tussen de 500 en 550. 

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 314 coronapatiënten nieuw opgenomen op de 
intensive cares en verpleegafdelingen. In de afgelopen zeven dagen zijn 1825 nieuwe patiënten 
in een ziekenhuis beland, gemiddeld bijna 261 per dag. Dat is de hoogste instroom sinds 11 
januari. 
 
Bij het RIVM zijn de afgelopen zeven dagen iets meer dan 46.000 positieve testen 
geregistreerd. Dat zijn er ongeveer 6.500 meer dan een week geleden, een stijging van ruim 
16 procent. Ten opzichte van twee weken terug is de toename 44 procent. Ook deze week 
lieten weer erg veel mensen zich testen. 

De grootste toename in het aantal positieve gevallen zit bij de leeftijdsgroepen 0-12 (plus 23 
procent) en 13 tot en met 17 (plus 29 procent). Onderaan de streep worden de meeste positieve 
tests nog steeds vastgesteld in de leeftijdsgroep 18-24, daarna volgen mensen tussen 25 en 
49 jaar oud. Bij de zeventig-plussers is de toename het kleinst (8 procent).  



201 

 

Woensdag waren er 82.883 mensen in de teststraten van de GGD. Daarmee werd het 
dagrecord van 23 december verbroken. In totaal lieten deze week ruim 517.000 mensen zich 
testen. Dat is ongeveer 10 procent meer dan een week geleden, en twee keer zoveel als in een 
gemiddelde week in januari.  

Een van de oorzaken van het grotere aantal testen, is het testen van leerlingen in de 
basisschoolleeftijd. Dat gebeurde afgelopen week ruim 100.000 keer. Daar rolden bijna 5.000 
positieve uitslagen uit. Daarmee testen kinderen minder vaak positief dan mensen in hogere 
leeftijdscategorieën. Gemiddeld valt zo'n 8 procent van de tests positief uit. Dat is een kleine 
toename ten opzichte van vorige week. Een andere oorzaak van het grotere aantal tests, is dat 
meer mensen klachten ‘covid-achtige klachten’ ervaren, stelt het RIVM.  

De grootste toename in het aantal positieve gevallen zit bij de leeftijdsgroepen 0-12 (plus 23 
procent) en 13 tot en met 17 (plus 29 procent). Onderaan de streep worden de meeste positieve 
tests nog steeds vastgesteld in de leeftijdsgroep 18-24, daarna volgen mensen tussen 25 en 
49 jaar oud. Bij de zeventig-plussers is de toename het kleinst (8 procent). 

Van alle besmettingen waarvoor de GGD een mogelijke bron aanwees, kon de afgelopen week 
ruim tien procent gelinkt worden aan een school of een kinderdagverblijven. De basisscholen 
zijn sinds 8 februari weer geopend. Sinds een aantal weken mogen ook middelbare scholieren 
af en toe weer naar school. In de zorg worden juist amper nog besmettingen vastgesteld. 
Verpleeghuizen zijn als bron van besmetting bijna verdwenen: nog slechts een half procent 
van de positieve gevallen kon aan een zorgcentrum worden gelinkt. 

Het reproductiegetal, dat met terugwerkende kracht berekend kon worden tot 8 maart, is 
volgens het RIVM 1,11. Dat betekent dat 100 besmette mensen het virus overdragen aan 111 
anderen. Een week eerder was dat nog 1,06.  Bron: De Stentor, 23 maart 2021.   

 

Eigenaar Martijn Gerretsen (l) en bedrijfsleider Bas Berings in hun feestcafé. Al een jaar zijn 
feestcafés als De Tijd in Deventer en discotheken dicht door corona. ©  foto Hissink  

Al één jaar geen nachtleven in Deventer en Zutphen: wat doet dat met de 
kroeg én stamgast? 

De lichten staan uit, de taps zijn al een jaar niet gebruikt en er hangt zelfs amper meer een 
schrale bierlucht in de disco's en feestcafés. Het uitgaansleven ligt alweer een jaar op zijn gat. 
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Toch houden ze bij De Tijd in Deventer en Schatjes in Zutphen de moed erin. ‘Je moet 
ophouden met stilstaan bij de vraag: Wanneer mogen we open? Want dat word je gek.’ 

Of Bas Berings en Martijn Gerretsen nog weten wanneer De Tijd voor het laatst open was? 
Amper, want allebei moeten ze hun telefoon erbij pakken. Zolang is het al geleden dat er in 
de Nederlandse discotheken en feesttenten gefeest mocht worden. Bron: De Stentor, 23 maart 
2021.  

 

  

Leonie ter Braak koopt huizen met pubers: ‘ze zijn loyaal en tegelijk 
behoorlijk egocentrisch’ 
 
Terwijl ze zelf met haar gezin midden in de verhuizing zat, begon SBS-presentator Leonie ter 
Braak met de opnames voor een nieuw programma. Ook daarin worden huizen gekocht: niet 
door de ouders, maar door de kinderen. 
 
Eerlijk? Leonie ter Braak was ‘sceptisch’ toen ze voor het eerst hoorde over Kinderen kopen 
een huis, het programma dat ze desondanks vanaf morgenavond presenteert. Het idee: ouders 
die al lang willen verhuizen maar telkens tegen hun sputterende kinderen (van 9 tot en met 
18 jaar) aanlopen, geven alle controle uit handen. Samen met makelaar Geert Klaver kopen 
de kinderen een nieuw huis. 
 
Ter Braak (41): ‘Mijn eerste gedachte was: is dat niet heel erg bedacht, voelt dat wel echt? 
Maar al tijdens de eerste opnames zag ik: dit werkt. Kennelijk zijn er heel veel gezinnen waarin 
een verhuizing een stevig twistpunt is tussen de ouders en hun opgroeiende kinderen. James 
en Valentijn, mijn zoons zijn nog jong, 7 en 4, ik denk dan: smoel houden, jullie gaan mee 
onder de arm en we verhuizen. Maar ik ontdekte dat er flink wat gezinnen zijn waarin de 
ouders het verlangen naar een ander huis wegstoppen, omdat ze op allerlei bezwaren bij hun 
kinderen stuiten.’ 
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Presentatrice Leonie ter Braak gaat met kinderen huizen kopen. Hun ouders tekenen blind. © 
SBS6 / William Rutten  
 
 
Met zulke gezinnen gaan Ter Braak en makelaar Klaver aan de slag. De ouders geven hun 
budget aan – zij moeten tenslotte de hypotheek opbrengen – maar vervolgens geven ze elke 
vorm van controle uit handen. O ja, ze proppen nog een wensenlijstje in de handen van hun 
kinderen. Ter Braak: ‘Maar die wensen mogen hun kinderen ook negeren. Het gaat dan vaak 
om de straal rond het werk van de ouders. Er is een vader die graag een oprit wil, zodat hij 
zijn elektrische auto daar kan opladen. Iemand anders wil graag een washok beneden, in 
plaats van op zolder. Ik zie echt wel dat de kinderen er rekening mee proberen te houden, 
waarschijnlijk meer dan wanneer ze met hun ouders mee moeten. Dat is een van de redenen 
waarom het zo best goed werkt, volgens mij. We lichten de kinderen en hun wensen vooraf 
helemaal door en de makelaar selecteert op basis daarvan drie huizen. Meestal zit het huis 
wat ze kiezen al bij die drie, maar zo niet: dan kijken we verder.’ 
 
Ook opvallend: de kinderen voelen de stevige verantwoordelijkheid flink op hun schouders en 
stellen kritische en technische vragen. ‘Het jongste kind dat meedoet aan dit programma, die 
van negen, vraagt op een bepaald moment doodserieus aan de makelaar: en deze muur, is dat 
een draagmuur? Dat vond ik wel een hoogtepunt, hoor. Maar ze stellen ook vragen over het 
onderhoud, het schilderwerk, de tuin en de buurt. Ze bellen soms ook bij buren rond een huis 
dat te koop staat aan om vragen te stellen. Dat viel me echt op.’ 
 
Zelf trok Ter Braak op haar veertiende de wijde wereld in vanuit Twente, voor een carrière als 
fotomodel. ‘Dus mijn puberteit was niet normaal en is dus geen referentiekader. Maar 
natuurlijk kijk ik wel naar al die (pre)pubers die ik voor dit programma ontmoet heb, hoe zij 
doen, denken en handelen. Tja, dat staat mij allemaal nog te wachten de komende jaren. Ik 
vind ze heel eerlijk en humoristisch. En ze zijn heel loyaal naar hun ouders en tegelijk 
behoorlijk egocentrisch. Dat is wel een bijzondere combinatie.’  
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Makelaar Geert Klaver, Leonie ter Braak en kinderen van een gezin die in het nieuwe 
programma een huis kopen op kosten van hun ouders. © SBS6 / William Rutten 

‘Ook mooi: in één geval willen de ouders graag verhuizen om de kinderen tegemoet te komen. 
Zij zitten op een talentschool, blinken uit in dansen en voetbal, en moeten elke dag anderhalf 
uur met de bus om bij school te komen. De ouders willen voor die kinderen graag dichter bij 
die school wonen, maar wat blijkt: de kinderen vinden het prima om anderhalf uur in de bus 
te zitten en lekker filmpjes te kijken op hun telefoons.’ 

En dan is er nog het samengestelde gezin, waarbij de vrouw in Hoofddorp woont en de man 
in Delft. ‘De kinderen besluiten de gulden middenweg te kiezen en een huis te zoeken tussen 
deze twee plaatsen. Maar daardoor moet wel iedereen aarden in een nieuwe plaats.’ 

Verreweg het spannendste moment is als de ouders het (zwartgelakte) koopcontract 
ondertekenen en gefeliciteerd worden met de aankoop van een huis dat ze nog nooit gezien 
hebben. Ter Braak: ‘En daarna toeren we langs de huizen die de kinderen bezichtigden, zonder 
te verklappen welke ze hebben gekozen. Dat levert écht leuke tv op, die reacties van die 
ouders.’ 

De meeste gezinnen die meedoen hebben een budget van 3 tot 4 ton. Wat koop je daarvoor in 
pakweg Arnhem. Volgens Leonie ter Braak. 

Tussendoor steken Ter Braak en haar kijkers nog wat op over de huizenmarkt in heel 
Nederland. ‘De meeste gezinnen die meedoen hebben een budget van 3 tot 4 ton. Wat koop je 
daarvoor in pakweg Arnhem? Of Alphen aan den Rijn? Is dat heel anders dan in de regio rond 
Tilburg?’ 

Zelf heeft ze geen verhuisplannen. Hoewel, eventjes niet. ‘Terwijl ik dit programma maakte 
zijn Floris (Ter Braaks echtgenoot, red.), de kinderen en ik vanuit Amsterdam naar het Gooi 
verhuisd, weer naar een opknaphuis. Dat vinden we leuk, da’s ook een passie. Maar ik denk 
dat we – tegen de tijd dat onze jongens pubers zijn – weer ergens anders wonen. Voor ons is 
dat heel normaal en ik denk dat James en Valentijn dan ook niet beter weten dan dat we in 
beweging zijn.’ Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 
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Het online distributiecentrum van de Jumbo in Raalte. © Gerard Vrakking 
 
 

Tweeëntwintig extra besmettingen bij distributiecentrum Jumbo Raalte: 
‘zijn onderdeel van eerste uitbraak’ 
 
In de nasleep van de corona-uitbraak bij het distributiecentrum van Jumbo in Raalte zijn eind 
vorige week nog eens tweeëntwintig mensen positief getest. Dat laten GGD IJsselland en 
Jumbo Supermarkten weten. Corona-arts van de GGD, Wim Veldhuis, benadrukt dat het niet 
gaat om een nieuwe uitbraak.  Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  
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De klant en de beveiliger © Kay Schekkerman 
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Beveiliger Albert Heijn duwt klant zonder mondkapje tegen rek: ‘hij wilde 
de situatie de-escaleren’ 
 
Albert Heijn is in opspraak geraakt vanwege het optreden van een beveiliger in een filiaal op 
het Haarlemmerplein in Amsterdam, waarvan een filmpje circuleert op internet. Daarin is te 
zien dat hij een klant zonder mondkapje een duw geeft en probeert te overmeesteren. Een 
woordvoerder van Albert Heijn schrikt van de beelden, maar geeft aan dat de beveiliger de 
situatie juist wilde de-escaleren. 
 
De dertig seconden durende video, die op sites als TikTok en Dumpert al ruim 100.000 keer 
is bekeken, geeft volgens Albert Heijn niet het complete verhaal weer. ‘Dit laat slechts een deel 
zien van wat er is voorgevallen’, zegt woordvoerster Jerina van Heck. Volgens haar was er 
sprake van een handgemeen tussen twee klanten, onder wie de man in de video. Waarover de 
onenigheid ging, is niet duidelijk. 
 
De beveiliger kwam bij dat conflict tussenbeide en probeerde de onrustige situatie in de kiem 
te smoren. ‘Hij heeft dit zo goed mogelijk willen oplossen’, legt Van Heck uit. Dit leidde tot 
verzet bij de klant. ‘Je ziet mij al maandenlang hier zonder mondkapje’, roept de klant in de 
video, terwijl hij in bedwang wordt gehouden. Een andere klant in het filiaal geeft de beveiliger 
ondersteuning en zorgt ervoor dat er geen flessen wijn kapotvallen. 
 
De Limburgse singer-songwriter Nicky Monreau deelde het fragment op Twitter en kreeg 
honderden reacties. Volgens haar beging het filiaal in Amsterdam een misstap. ‘Ik vind dat de 
service en de klantvriendelijkheid sterk te wensen overlaten. Als je het mij vraagt, kun je deze 
winkel beter links laten liggen!’ twitterde ze tegenover haar ruim 4200 volgers. 
 
Volgens een woordvoerder van Albert Heijn wordt er nog nagesproken over het voorval. ‘We 
zijn hier natuurlijk van geschrokken. Veilig en prettig winkelen staan bij Albert Heijn voorop. 
De winkel is in gesprek met het ingehuurde beveiligingsbedrijf en er is contact met de politie.’ 
 
De mondkapjesplicht geldt sinds dinsdag 1 december. Iedereen die dertien jaar of ouder is, 
moet een mondkapje dragen in publieke binnenruimten. Mensen die het kapje niet op hebben 
waar het wel moet, riskeren een boete van 95 euro. 
 
Mogelijk krijgt de zaak nog een staartje, want volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche 
mogen particuliere beveiligers geen geweld gebruiken. ‘Als hij dat wel doet, blijft dat niet 
zonder gevolgen en kan het voor de rechter komen. Deze kijkt naar de zaak en neemt alle 
omstandigheden in overweging. De rechter kijkt of het geweld terecht was’, valt te lezen op de 
website. Bron: De Stentor, 23 maart 2021.   
 
 

CBR: slagingspercentages niet hoger, dan leeftijd omhoog 
praktijkexamen en faalangstexamens tijdelijk stoppen 
 
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gaat de leeftijd waarop iemand 
praktijkexamen mag doen mogelijk tijdelijk verhogen naar achttien jaar, van zeventien jaar 
nu. Ook overweegt het CBR tijdelijk te stoppen met het aanbieden van faalangstexamens en 
tussentijdse toetsen. Dit alles om de wachttijden voor het doen van een rijexamen terug te 
dringen. 
 
Door de lockdown als gevolg van het coronavirus zijn er ruim 600.000 theorie- en 
praktijkexamens in te halen, bovenop de 1,5 miljoen examens dat jaarlijks wordt afgenomen. 
Omdat de uitgestelde examens als eerste worden ingehaald, kan de reserveringstermijn voor 
andere kandidaten oplopen tot wel twintig weken. Het knelt vooral bij de praktijkexamens 
voor de auto, motor en bromfiets, aldus het CBR. 
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De genoemde maatregelen zijn alleen nodig als het rijscholen eind mei niet gelukt is om de 
slagingspercentages voldoende op te krikken. Daaraan kunnen ze volgens het CBR werken 
door leerlingen alleen examen te laten doen als ze goed zijn voorbereid. Een hoger percentage 
geslaagden kan vele tienduizenden beschikbare examenplekken per jaar schelen, omdat er 
minder herexamens zijn. Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  
 

 
 

In azielzoekerscentrum zijn tweeënvijftig bewoners besmet met 
coronavirus 
 
In het asielzoekerscentrum in Nijmegen zijn tweeënvijftig bewoners besmet geraakt met het 
coronavirus. De besmette asielzoekers zijn in isolatie geplaatst in de corona-uitwijklocatie van 
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Laag Zuthem (Overijssel). Bewoners van 
het azc die contact hebben gehad met besmette personen zijn in quarantaine geplaatst, aldus 
de GGD Gelderland-Zuid. 
 
In het azc in Nijmegen wonen ongeveer driehonderd mensen. Ze zijn ondergebracht in drie 
gebouwen, die vroeger samen een militair complex vormden. Het complex staat middenin een 
dichtbevolkte wijk. Vorige week kwamen de eerste besmettingen aan het licht. Vrijdag waren 
er na bron- en contactonderzoek in totaal achtentwintig besmettingen. Dat was voor de GGD 
reden om zondag alle bewoners van het azc te testen en dat leverde nog eens vierentwintig 
besmettingen op. 
 
Bewoners van asielzoekerscentra worden niet met voorrang gevaccineerd, aldus een 
woordvoerder van het COA. Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 
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De leerlingen van het Bernhard Lievegoed College zitten in de showroom van een 
Mercedesdealer. © Annemiek Mommers 
 

Les in kerken, kloosters en restaurants: ‘leerlingen vergeten dit nooit 
meer’ 
 
Van restaurants tot hotels en van kerken tot showrooms. Middelbare scholieren krijgen 
momenteel op de meest bijzondere plekken les. Tientallen, zo niet honderden, scholen hebben 
externe locaties in gebruik om zoveel mogelijk leerlingen binnen de coronaregels tóch fysiek 
onderwijs te kunnen geven. 
 
Het begon half februari met een oproep van Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, in 
deze krant. De middelbare scholen wilden na de tweede lockdown zó graag open dat ze het 
prima vonden om uit te wijken naar externe locaties. Want: als alle leerlingen onderling 1,5 
meter afstand moeten houden, is er in veel schoolgebouwen te weinig ruimte. Temeer omdat 
ook examenkandidaten, kwetsbare leerlingen en scholieren met praktijklessen in de klassen 
terecht moeten kunnen. 
 
Intussen zijn de scholen weer drie weken open en krijgen leerlingen in het hele land op de 
meeste bijzondere locaties les. Na de oproep van Rosenmöller boden tal van instellingen uit 
zichzelf ruimtes aan, veelal voor schappelijke prijzen. In een peiling van de VO-raad onder 
515 scholen (ruim eenderde van het totaal) zegt een kwart externe zalen te gebruiken. 
 
En dus zitten scholieren in bioscoopzalen, theaters, bibliotheken, hotels, restaurants, kerken, 
kloosters, showrooms, gymzalen en noem maar op. Soms krijgen de leerlingen wekelijks 
buiten de deur les, in andere gevallen maken ze toetsen in een externe zaal. ‘Ik zie veel 
creativiteit’, zegt Rosenmöller nu. ‘De leerlingen gaan dit natuurlijk nooit meer vergeten; dat 
je les hebt gehad in een kerk.’ Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 
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Persconferentie Rutte en De Jonge  

Mark Rutte en Hugo de Jonge kondigden in de persconferentie van vanavond het volgende 
aan: 

- Het kabinet wil de avondklok vanaf 31 maart om 22.00 uur laten ingaan. Dat is dus een uur 
later dan momenteel het geval is. 

- Het negatieve reisadvies voor het buitenland gaat gelden tot en met de meivakantie, namelijk 
tot 15 mei, in plaats van half april. 

- Studenten kunnen pas vanaf 26 april weer één dag in de week fysiek onderwijs krijgen, mits 
er zelf- en sneltesten worden gedaan. 

Ondanks het verschuiven van de avondklok van 21.00 naar 22.00 uur blijft de maatregel 
effectief, vertelde Rutte tijdens de persconferentie vanavond. Volgens de demissionair 
minister-president wordt de handhaafbaarheid van de avondklok ingewikkelder omdat het 
door de zomertijd steeds langer licht zal zijn.  

Het kabinet is van mening dat een uur eraf ervoor zorgt dat de maatregel minder impact 
heeft onder Nederlanders. ‘Wij denken wel dat de avondklok nog voldoende effectief zal zijn.’ 

De Jonge vertelde in de persconferentie dat er steeds meer ziekenhuisbedden bezet zijn door 
coronapatiënten. Daarbij sprak hij over de zogeheten derde golf van het coronavirus. ‘Hoe 
zich dit gaat ontwikkelen is niet precies te zeggen. We willen graag weten wat ons te wachten 
staat, zodat we daar zo goed mogelijk op in kunnen spelen, maar feit is dat er veel niet zeker 
is.’  

‘Wat we wel weten is dat vaccineren werkt en steeds sneller gaat. Begin april zullen er drie 
miljoen prikken gezet zijn. De snelheid waarmee we kunnen vaccineren hangt helemaal af 
van hoe snel de vaccins geleverd zullen worden.’ 

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zegt dat het voor studenten in 
het hoger onderwijs vanaf 26 april mogelijk is om één dag per week fysiek onderwijs te 
volgen. Dat moet dan wel met behulp van toegangs- en zelftesten, benadrukte De Jonge. 

Volgens De Jonge krijgen die sneltesten een belangrijke rol in het kijken of 'we de teugels 
kunnen laten vieren'.  

Het demissionaire kabinet werkt aan een plan om bedrijven te helpen die door de 
coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, belooft demissionair minister-president 
Mark Rutte. Hij begrijpt dat de verlenging van de coronamaatregelen 'een enorme domper' is 
voor ondernemers die het water 'financieel en emotioneel' toch al aan de lippen staat 

In de persconferentie richtte Rutte zich tot het volk ‘We kunnen de huidige prognoses 
verslaan en teruggaan naar het normale leven, als we ons aan de basisregels houden’, zei 
hij. Ook snapte Rutte dat veel Nederlanders de maatregelen zat zijn. Het is alleen maar 
menselijk dat we het leven met zoveel beperkingen steeds zwaarder gaan vinden. 

Toch benadrukt de demissionair minister-president dat steeds minder mensen zich aan de 
maatregelen houden. ‘Minder dan de helft zegt nog heel vaak de handen te wassen. Dat is 
begrijpelijk, maar het is ook een belangrijke reden waarom die laatste meters zo ongelooflijk 
moeilijk zijn. Als je je handen wast, afstand houdt en bij klachten binnen blijft en je laat 
testen, dan help je de horeca en het onderwijs.’ 

Eventuele versoepelingen of aanscherpingen van de coronamaatregelen hangen af van de 
ontwikkeling van de coronacijfers, schetste Rutte in de persconferentie. ‘Het kan nodig 
blijken dat er nog strengere maatregelen nodig zijn, maar als de cijfers meevallen kunnen 
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ook de versoepelingen naar voren worden gehaald.’ Daarmee doelde Rutte bijvoorbeeld op 
het openen van de terrassen. 

Het negatieve reisadvies voor het buitenland is verlengd tot en met 15 mei. Eerder gold dat 
nog tot half april. Daardoor blijven alle landen op kleurcode oranje staan, waardoor alleen 
noodzakelijke reizen zijn toegestaan. 

‘Dringende advies voor de meivakantie is om in Nederland te blijven. Ga niet naar het 
buitenland’, aldus Rutte in de persconferentie. Voor de zomervakantie heeft het kabinet 
vooralsnog geen advies. ‘Dat volgt zo snel mogelijk’, aldus Rutte. 

Demissionair minister-president Mark Rutte zegt vandaag in de persconferentie aangekondigd 
dat de huidige coronamaatregelen blijven gelden tot en met 20 april. Daarbij is er één 
uitzondering. De avondklok zal vanaf 31 maart verschoven worden van 21.00 uur naar 22.00 
uur.   

‘Alleen als het reproductiegetal onder de 1 zou blijven en de cijfers in de ziekenhuizen stabiel 
zouden blijven, zouden we kunnen versoepelen’, aldus Rutte. ‘We moeten vaststellen dat dat 
niet het geval is. De besmettingscijfers zijn flink omhoog gegaan.’ Op 13 april zal er opnieuw 
een persconferentie zijn. ‘Ik begrijp, dit valt tegen. Ik snap het ongeduld.’  Bron: De Stentor, 
23 maart 2021.   

Kabinet neemt proef met vakantiereizen naar het buitenland, eerste naar 
Rhodos 

Het kabinet begint volgende maand een proef met vakantiereizen naar het buitenland. Het 
moet duidelijk maken ‘onder welke voorwaarden mensen veilig en verantwoord kunnen 
reizen’. Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 

 

Een strand op het Griekse eiland Rhodos. © Hollandse Hoogte / Anton Dijkgraaf - Travel 
Affairs 
 

Stormloop op proefvakantie naar Rhodos 
 

Het regent aanmeldingen voor een proefvakantie op het Griekse eiland Rhodos. Binnen twee 
uur hebben zeker vijfduizend belangstellenden zich geregistreerd. Dat meldt reisorganisatie 
Sunweb. Het is zo druk, dat de website overbelast is. 
 
Het kabinet begint volgende maand een proef met vakantiereizen naar het buitenland. Het 
moet duidelijk maken ‘onder welke voorwaarden mensen veilig en verantwoord kunnen 
reizen’. 
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Mensen konden zich sinds 18.00 uur vanavond registreren. Ze doen dit tot nu toe massaal, 
meldt Sunweb-topman Mattijs ten Brink. 
Op 12 april zal er als onderdeel van de coronaproef een vakantievlucht vertrekken naar 
Rhodos. Tijdens de vakantie mogen de reizigers vakantieresort Hotel Mitsis Grand Beach niet 
verlaten. Bron: De Stentor, 24 maart 2021. 
 

 
Studenten teleurgesteld dat colleges online blijven: ‘dit duurt te lang’ 

Studenten zijn teleurgesteld dat hogescholen en universiteiten nog langer dicht blijven. Ze 
vinden het frustrerend dat het wankele welzijn van veel studenten niet zwaar genoeg telt om 
het hoger onderwijs gedeeltelijk te heropenen. ‘Nu wordt eind april genoemd, met allerlei 
mitsen en maren. Dit duurt te lang.’ 

Tot eind vorige week leek het erop dat hogescholen en universiteiten weer studenten mochten 
ontvangen. Maar met het stijgende aantal coronabesmettingen kwam de heropening tóch 
onder druk te staan. Zojuist kregen studenten te horen dat ze zeker tot 26 april moeten 
wachten voordat er fysiek onderwijs mogelijk is. Onderwijsinstellingen die met zelftesten 
kunnen werken, mogen studenten vanaf dat moment één dag in de week verwelkomen.  

De zelftests moeten door bedrijven op de markt worden gebracht. Het kabinet heeft nu enkele 
aanvragen liggen voor toestemming om het product op de markt te kunnen brengen. Als de 
overheid de zelftests in handen krijgt, verspreidt zij die over de onderwijsinstellingen. ‘Die 
leveren ze weer uit aan de studenten, zodat die 's ochtends na het tandenpoetsen even een 
zelftest doen en naar college kunnen. Alleen hoe snel dat allemaal zal gaan, daar zitten nog 
wel wat afhankelijkheden in. Vandaar dat we nog een paar slagen om de arm houden’, erkent 
zorgminister Hugo de Jonge.  

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs) zei vanmiddag al dat er 
genoeg snel- en zelftesten moeten zijn. Daarmee lopen bij meerdere onderwijsinstellingen 
proeven. ‘Waar ik wel hoopvol op ben, is dat we de pilot met sneltesten die we hebben 
opschalen en verbreden’, zei Van Engelshoven. Als de besmettingscijfers toch eerder 
meevallen, kan de heropening nog naar voren worden gehaald, beloofde premier Mark Rutte. 

Studenten zijn teleurgesteld. Zij hadden zo gehoopt voor Pasen weer naar hun werkgroep te 
kunnen. ‘We zijn het hier niet mee eens. Er is altijd gezegd dat het onderwijs prioriteit moet 
krijgen met versoepelingen, nu wordt eind april genoemd met allerlei mitsen en maren. Het 
duurt nu al veel te lang’, reageert Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond 
(LSvb). 
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In het najaar waren de hogescholen en universiteiten voor een deel van de werkgroepen 
geopend. © ANP   

Volgens de LSvb zijn sneltesten ook helemaal geen voorwaarde om open te kunnen. In het 
najaar kregen studenten beperkt fysiek onderwijs. Hogescholen en universiteiten weten hoe 
ze op anderhalve meter open kunnen, stelt Muns. ‘Er zijn toen helemaal geen brandhaarden 
op faculteiten geweest. Er lagen zelfs afspraken met het openbaar vervoer, zodat dat niet te 
druk zou worden.’ 

Maar als die sneltesten dan per se nodig zijn, waarom moet het zo lang duren voordat die er 
zijn? ‘We hebben in december al gezegd dat het aantal tests snel omhoog moet kunnen. Dat 
gaat veel te traag’, aldus Muns. Te meer omdat er grote zorgen zijn over het welzijn van 
studenten. Een grote groep zit al sinds vorig jaar maart thuis online-onderwijs te volgen. Ze 
zijn soms eenzaam, somber en raken gedemotiveerd. Muns: ‘Maar dat is uiteindelijk niet 
doorslaggevend bij de keuzes die worden gemaakt. Dat vind ik jammer.’ 

Ook als het aan het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) ligt, gaan de hogescholen en 
universiteiten morgen nog open. Maar gezien het oplopende aantal besmettingen snapt 
voorzitter Dahran Çoban de overwegingen. ‘Het is niet het perspectief wat ons bij de vorige 
persconferentie is beloofd, maar het kabinet heeft fysiek onderwijs dit collegejaar gelukkig nog 
niet opgegeven. Ik denk dat dit voor nu het best haalbare is.’ Al benadrukt het ISO dat het 
dan wel écht eind april moet worden. ‘Die sneltesten moeten er natuurlijk wel zijn dan, dus 
we móeten dit gaan doen.’ 

Hogescholen en universiteiten reageren verheugd op het nieuws dat ze open mogen. 
‘Studenten snakken daarnaar’, erkent Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging 
Hogescholen (VH). Volgens de VH kunnen studenten niet verplicht worden om een zelftest te 
doen. De test mag ook niet als toegangsbewijs gebruikt worden. De onderwijsinstellingen 
buigen zich nu over de vraag hoe ze het testen moeten vormgeven. ‘De inzet van testen is niet 
onze expertise, maar de universiteiten gaan hun uiterste best doen om de overheid te helpen 
om dit te organiseren’, reageert Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van 
Universiteiten (VSNU).  

Het hoger onderwijs hoopt dat dit de opmaat is naar een ‘normaal’ studiejaar 2021-22.  Bron: 
De Stentor, 23 maart 2021. 
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Quarantaineplicht voor reizigers naar Nederland 

Voor mensen die naar Nederland reizen zal waarschijnlijk vanaf de eerste helft van mei een 
quarantaineplicht gelden. Het kabinet hoopt dat een wetsvoorstel waar het aan werkt, dan zal 
zijn aangenomen door het parlement. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge dinsdag. 

Het demissionaire kabinet werkt al langer aan een verplichte quarantaine, omdat het advies 
dat nu aan reizigers wordt gegeven maar matig wordt opgevolgd. Overtreding van de plicht zal 
mensen op een boete komen te staan, hoe hoog die wordt is nog niet bekend. 

Naast een verplichte quarantaineperiode van tien dagen, moeten mensen die met het vliegtuig 
of de boot naar Nederland reizen nu al een negatieve testverklaring overleggen. Het kabinet 
wil die plicht ook invoeren voor automobilisten. Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 

Niet-essentiële winkels nog langer gesloten 

De teleurstelling is groot dat niet-essentiële winkels nog langer moeten wachten op 
versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat zegt winkeliersvereniging INretail in een 
reactie op het nieuws dat de beperkende maatregelen tegen het coronavirus worden verlengd 
tot en met 20 april. 

Zodra de besmettingen afnemen of ziekenhuisopnamen dalen wil INretail dat het kabinet 
geen dag extra wacht met besluiten tot versoepelingen. De overlegagenda van het kabinet 
moet naar voren gehaald worden. Dat voorkomt dat anders pas na 20 april de winkels meer 
mogen dan nu. Dat is niet vol te houden, zegt INretail. Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 

AH winkels open tot kwart voor tien in de avond 

De winkels van supermarktketen Albert Heijn blijven vanaf 31 maart open tot 21.45 
uur omdat de avondklok vanwege de zomertijd dan om 22.00 uur zal ingaan. Nu sluiten de 
supermarkten nog om 20.45 uur omdat de avondklok momenteel nog om 21.00 uur ingaat. 

De latere avondklok heeft volgens Albert Heijn heeft geen gevolgen voor de 
alcoholmaatregel. Zolang de alcoholmaatregel van kracht is, verkoopt het bedrijf geen 
alcohol na 20.00 uur. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de 
koepelorganisatie van supermarkten, zegt het logisch te vinden als ook andere supers dit 
gaan doen voor winkels die normaal gesproken tot 22.00 uur open zijn. Bron: De Stentor, 23 
maart 2021. 

Publiek bij vier EK voetbalwedstrijden komende zomer  

Coronaminister Hugo de Jonge verwacht dat komende zomer bij de vier wedstrijden van het 
EK voetbal in Amsterdam publiek naar binnen mag in de Johan Cruijff ArenA. ‘Ik kan nu niet 
zeggen hoeveel dat er exact kunnen zijn’, zei De Jonge op de persconferentie. ‘Het EK is pas 
in juni, dat duurt nog even. Het vindt plaats op een moment dat het epidemiologisch gesternte 
beter is dan nu.’ 

Het Nederlands elftal speelt zijn drie groepswedstrijden op het EK in de ArenA. Het stadion 
van Ajax huisvest ook één duel uit de achtste finales. ‘Ik hoop dat de wedstrijden met publiek 
gespeeld kunnen worden. Ik hoop zelfs dat er in dat stadion in Amsterdam toch zoveel mogelijk 
mensen naar binnen kunnen.’ Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 
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© ANP — Georginio Wijnaldum tijdens de training van het Nederlands Elftal. 

Na negatief reisadvies wil ANVR meer steun van overheid 

Reisbranchevereniging ANVR wil meer steun van de overheid nu het negatieve reisadvies naar 
het buitenland wordt verlengd tot half mei. Volgens de ANVR duurt de coronacrisis nu zo lang 
dat de inmiddels al volledig afgeslankte reisbedrijven geen 'greintje vet meer op de botten 
hebben'. 

‘Nu de reissector de altijd goed geboekte meivakantie met dit advies alweer in de prullenbak 
ziet verdwijnen, pakken donkere wolken zich verder samen. Om niet een hele sector failliet te 
laten gaan, is extra steun hard nodig.’ De ANVR wil dat reisorganisaties honderd procent van 
de kosten voor lonen van werknemers vergoed krijgen via de coronaregelingen, om 
werkgelegenheid te behouden. 

‘We begrijpen dat in een tijd waarin de besmettingen nog steeds toenemen, reizen nog even 
niet kan en nu ook niet verstandig is. Maar dit is de zoveelste klap en moet ook echt de laatste 
zijn. Geef ons in ieder geval perspectief met het oog op de zomervakantie’, aldus ANVR-
directeur Frank Oostdam. Het kabinet geeft aan goede hoop te hebben voor de zomer. Bron: 
De Stentor, 23 maart 2021. 

De Algemene Onderwijsbond mist in persconferentie aandacht voor 
bescherming onderwijspersoneel tegen coronavirus 

De Algemene Onderwijsbond (AOb) miste in de persconferentie van demissionair premier 
Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge aandacht voor de bescherming van het 
onderwijspersoneel tegen het coronavirus. Daar is de vakbond 'teleurgesteld' over. Bestuurder 
Henrik de Moel roept het demissionaire kabinet op 'meer werk te maken' van de veiligheid. 
Daarbij denkt de bond vooral aan meer testen. 

De AOb wijst nog eens op de uitzonderlijke positie van leerkrachten. ‘Onderwijsmensen staan 
echt in de frontlinie. Ik kan me, buiten de zorg, geen beroep indenken waarbij je op dit moment 
de hele dag met 15 tot 35 anderen in één beperkte ruimte zit’, zegt De Moel. Daarom blijft de 
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bond er ook voor pleiten om onderwijspersoneel met voorrang te vaccineren. Het kabinet wil 
daar tot nog toe niet aan. Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  

Bioscopen en filmtheaters vragen om meer perspectief 

De bioscopen en filmtheaters in Nederland vragen het kabinet opnieuw om meer perspectief. 
Brancheorganisatie NVBF toont begrip voor de verlenging van de huidige lockdown, maar aan 
dat begrip komt langzamerhand een einde. Dat zegt directeur Gulian Nolthenius. 

‘Er moet uitzicht komen op een spoedige heropening. Dat is hard nodig want veel bioscopen 
en filmtheaters hebben het na maanden van lockdown financieel erg moeilijk’, zo schetst 
Nolthenius de situatie. De NVBF vindt dat de nadruk van het kabinet teveel ligt op wat niet 
mag. De focus zou juist meer moeten liggen op wat wél kan, aldus Nolthenius. Bron: De 
Stentor, 23 maart 2021. 

Minder medicijnen omdat grondstoffen gebruikt worden voor 
coronavaccinaties 

Er kunnen straks misschien minder medicijnen of vaccinaties gemaakt worden omdat 
grondstoffen en materialen die hiervoor nodig zijn, al zijn gebruikt voor coronavaccins. De 
'focus op vaccins en geneesmiddelen tegen Covid-19' en de spoed waarmee de vaccinaties 
geproduceerd zijn, zorgen voor een 'reëel gevaar dat de productie van andere geneesmiddelen 
in het gedrang komt'. Dat zegt vaccinatiegezant Hans Schikan. 

Schikan werd ingeschakeld door het kabinet om te kijken of Nederland snel aan meer 
coronavaccins kon komen. Op de korte termijn is het niet mogelijk de productie behoorlijk op 
te schalen, concludeert hij. Maar op de middellange termijn kan de snelle productie van 
vaccins juist voor problemen zorgen. Zo ontstaat er mogelijk een tekort aan 'vaccins voor 
andere ziekten dan Covid-19' en komt de 'behandeling van kanker of immuunziekten' in het 
geding. Dat geldt ook voor mogelijke coronavaccinaties die vaker gezet moeten worden. Als 
straks blijkt dat het coronavaccin, net als de griepprik, bijvoorbeeld jaarlijks gezet kan 
worden, duurt het mogelijk langer voor die nieuwe prikken er zijn. Bron: De Stentor, 23 maart 
2021.  

Schade avondklokrellen Eindhoven loopt op tot meer dan 6,7 ton 
 
EINDHOVEN - De totale schade die op 24 januari is aangericht door relschoppers in 
Eindhoven is opgelopen tot meer dan 670.000 euro. Voor dat bedrag hebben gedupeerden 
schadeclaims ingediend bij de rechtbank, in de hoop dat schuldigen moeten betalen.  
 
Het gaat volgens officier van justitie Janine Kramer om schade van winkeliers, de gemeente 
en ook de politie, zo vertelde ze dinsdagavond aan de Eindhovense gemeenteraad. Eerder werd 
bekend dat vooral ook de NS veel schade heeft opgelopen door de vernielingen op het Centraal 
Station.  Bron: AD, 23 maart 2021. 
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Schade door de rellen in Eindhoven © Bert Jansen 
 
 

Zelfstandig ondernemers zijn teleurgesteld 
 
Het nieuws dat de coronamaatregelen voorlopig niet versoepeld zullen worden is 'heel 
teleurstellend' voor zelfstandig ondernemers die hun beroep nog steeds niet kunnen 
uitoefenen. Dat zegt Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Perspectief op het zelf 
genereren van inkomsten zit er voor bijvoorbeeld zelfstandig yogadocenten, reisagenten en 
barmannen wederom niet in en vooruitzicht op verbetering van de steunpakketten ook niet, 
aldus VZN. 
 
VZN-voorzitter Cristel van de Ven: ‘Zelfstandigen blijven een blinde vlek voor dit demissionaire 
kabinet. De huidige steunmaatregelen zijn voor veel zelfstandig ondernemers onbereikbaar. 
Veel zelfstandigen voelen zich niet gezien noch gehoord.’ Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  
 

Brandbrief van binnensportbonden is niet beantwoord 
 
De 'brandbrief' die meer dan dertig binnensportbonden en belangenorganisaties onlangs naar 
de politiek hebben gestuurd, blijft onbeantwoord. Versoepeling van de coronamaatregelen zit 
er voorlopig niet in, zo maakte het demissionaire kabinet op de persconferentie duidelijk. De 
sporthallen en -zalen blijven dicht, wat betekent dat de zes miljoen binnensporters die 
Nederland vorig jaar telde nog langer stil blijven staan. 
 
‘Gezien de huidige ontwikkelingen is dit logisch, de volksgezondheid gaat voor’, zegt directeur 
Marieke van der Plas van gymnastiekbond KNGU. ‘We zullen dus nog even moeten volhouden. 
Natuurlijk willen we, zodra dit veilig kan, heel graag weer naar binnen. Daar blijven wij op de 
achtergrond aandacht voor vragen.’ 
 
De ruim dertig betrokken bonden stuurden vorige week een brief naar de politiek, waarin 
ze om meer perspectief vragen voor de sporters die zij vertegenwoordigen. Volgens de bonden 
is het aantal binnensporters als gevolg van de coronacrisis geslonken van zes naar vier 
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miljoen. Alleen voor topsporters geldt een uitzondering op het verbod om binnen te sporten. 
Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 

Na melding app CoronaMelder geen contact met GGD 

Bijna zestig procent van de mensen die op de app CoronaMelder de melding kreeg dat ze in 
contact zijn geweest met een besmet persoon, is daarna niet meer door de GGD benaderd voor 
bron- en contactonderzoek. Dat concluderen onderzoekers van de Erasmus Universiteit in 
een onderzoek dat coronaminister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Ook staat in het onderzoek dat nog een aanzienlijk deel van de mensen zich niet aan de 
adviezen houdt. Minder dan de helft van de mensen die een melding ontvangt, blijft ook 
daadwerkelijk thuis. Om ervoor te zorgen dat meer mensen in isolatie gaan en snel een 
testafspraak maken, zou het kabinet extra moeten communiceren over de app. 

Verder stellen de onderzoekers dat jongeren veel vaker een melding krijgen dan ouderen. ‘Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat jongeren sociaal mobieler zijn dan ouderen’, aldus de 
onderzoekers. 

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de helft van de respondenten een testafspraak 
maakt op dezelfde dag dat een melding wordt ontvangen. De ouderen doen dat beduidend 
vaker (65 procent). Jongeren vragen minder vaak dezelfde dag nog een test aan (43 procent). 
Bron: De Stentor, 23 maart 2021.   

Zonder bericht app CoronaMelder nooit geweten dat er contact was met 
besmet persoon 

Veel mensen die een bericht van de app CoronaMelder kregen omdat ze in contact zijn geweest 
met een besmet persoon, hadden dit zonder de app waarschijnlijk nooit geweten. Van de 
mensen die een melding kregen, is ongeveer achtenvijftig procent namelijk niet benaderd door 
de GGD voor bron- en contactonderzoek. De CoronaMelder is wat dat betreft dus effectief, 
concluderen onderzoekers van de Erasmus Universiteit. 

‘Zonder CoronaMelder was deze groep niet of tenminste niet op tijd in beeld gekomen’, aldus 
de onderzoekers. Wel blijkt uit het onderzoek dat nog een aanzienlijk deel van de mensen zich 
niet aan de adviezen houdt. Minder dan de helft van de mensen die een melding ontvangt, blijft 
ook daadwerkelijk thuis. Om ervoor te zorgen dat meer mensen in isolatie gaan en snel een 
testafspraak maken, zou het kabinet extra moeten communiceren over de app. Bron: De 
Stentor, 24 maart 2021.  

Zestigplussers vaccineren is nodig om maatregelen te versoepelen 

Om verder te kunnen versoepelen is het 'van essentieel belang' dat 60-plussers zo snel 
mogelijk gevaccineerd worden tegen het coronavirus. IC-arts Diederik Gommers zegt in het 
praatprogramma Beau op RTL 4 dinsdagavond dat bij die groep 'de volgende uitdaging' ligt. 

Gommers hekelt bij Beau dat het prikken in zijn ogen nog steeds onvoldoende op gang is 
gekomen. ‘Blijkbaar gaat het toch lastig met de aanlevering van die vaccins’, zegt hij. Want 
'het prikje zetten in de bovenarm' is volgens hem niet zo moeilijk. 

Gommers had graag gezien dat alle 60-plussers in april een eerste prik zouden hebben 
gekregen, maar dat loopt nu mogelijk uit tot juni. Anders had in mei verder versoepeld kunnen 
worden, stelt Gommers. ‘Dan krijg ik mijn grootste gedeelte niet meer naar het ziekenhuis en 
naar de intensive care’, legt hij uit. Want de 60-plusgroep wordt nu nog het vaakst opgenomen 
met corona. Bron: De Stentor, 23 maart 2021.  
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Avondklok een uur later heeft geen effect op aantal coronabesmettingen  

Dat de avondklok vanaf 31 maart een uur later ingaat, zal volgens Ernst Kuipers geen effect 
hebben op het aantal besmettingen. Dat zei de hoogleraar en voorzitter van het Landelijk 
Netwerk Acute Zorg dinsdagavond in de talkshow Op1. 

‘Een uur opschuiven heeft vrijwel zeker nauwelijks enig effect. Als het al een effect heeft’, zei 
Kuipers, die zich nog altijd zorgen maakt om de hoge besmettingscijfers. Maandag liet hij al 
weten dat versoepelen op dit moment vragen om problemen is. 

‘We zitten op dit moment qua aantal besmettingen en daarmee ook met het aantal patiënten in 
de ziekenhuizen op een hoog niveau’, zei Kuipers in Op1. Volgens hem zijn in het afgelopen 
jaar bij dezelfde besmettingscijfers de maatregelen juist aangescherpt. ‘En de aantallen 
stijgen’, zegt hij over de huidige situatie. ‘Dat geeft al aan: je hebt niet heel veel ruimte.’ 

Volgens Kuipers heeft het vaccineren vooralsnog geen grote positieve gevolgen voor de druk 
op de ziekenhuizen. Hij legt uit dat in totaal nu zo'n anderhalf miljoen mensen een prik 
hebben gehad. ‘Dat is minder dan tien procent van de bevolking.’ Ook wijst hij erop dat de 
mensen die nu gevaccineerd zijn veelal een hele hoge leeftijd hebben en anders ook niet zo 
snel in het ziekenhuis terecht zouden komen. Bron: AD, 24 maart 2021. 

Vier otters zwemmen samen in Zwolse stadsgracht 

Er zwemmen vier otters in de Zwolse stadsgracht, blijkt uit beelden van Landschap Overijssel. 
En dat is zeldzaam, vertelt ecoloog Mark Zekhuis. Otters zwemmen namelijk bijna nooit in 
stadsgrachten en leven afgezonderd van elkaar. ‘Dat er zoveel op één plek zitten, komt niet 
vaak voor.’ 

Twee otters klimmen met glimmende oogjes op een boot om een voetbal te inspecteren. Een 
paar seconden later gooit één van de dieren zijn kop tegen de voetbal en begint er, al 
rollebollend over het dek, mee te spelen.  Bron: De Stentor, 23 maart 2021. 

 

 

Scooterrijder overlijdt na aanrijding met auto in Zeist 

Op de kruising van de Sanatoriumlaan en de Utrechtseweg in Zeist is vanavond een aanrijding 
geweest tussen een auto en een scooter. De bestuurder van de scooter is daarbij overleden.  
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Het ongeluk gebeurde vanavond rond 20.50 uur. Omstanders meldden dat één persoon 
daarbij gewond raakte en na behandeling van ambulancepersoneel werd overgebracht naar 
een ziekenhuis. Een opgeroepen traumahelikoper werd geannuleerd.  

Later in de avond meldde de politie dat de man op de scooter is overleden. De politie doet 
onderzoek naar het verloop van het ongeluk. Bron: AD, 17 maart 2021.  

 

 
Het ongeluk gebeurde rond 20.50 uur op de kruising van de Sanatoriumlaan en de 
Utrechtseweg in Zeist. © AS Media  

 

Zeist rouwt om Hicham (17), die overleed na ongeluk: ‘hij was het liefste 
broertje dat ik me kon wensen' 

Samengeklonterd verdriet van jonge mensen zorgt donderdag rond het middaguur plotseling 
voor een zee aan mensen in hartje Zeist. Het bericht dat de 17-jarige Hicham is verongelukt 
op de terugweg van zijn werk in de snackbar, is dan als een bom ingeslagen bij zijn 
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leeftijdgenoten. Het liefste broertje dat ze zich kan wensen is er niet meer, zal zijn zus later 
die middag tussen honderden rouwende jongeren zeggen.  

Binnen in de Kwalitaria aan de 1e Hogeweg, laten zijn directe collega’s hun tranen de vrije 
loop. Hier werkte Hicham gisteravond nog in de keuken, bakte hij patat en kroketten, voordat 
hij zich net voor het ingaan van de avondklok naar huis spoedde. Hij zou het niet halen. Op 
de kruising van de Sanatoriumlaan met de Utrechtseweg werd hij geschept door een auto en 
uit het leven weggerukt. Bron: AD, 18 maart 2021.   

 
De rouwstoet met honderden jongeren trok donderdagmiddag door Zeist ter nagedachtenis 
aan Hicham. © AD.nl/Maaike Kooistra  
 

 
 

De jongeren stonden donderdagmiddag op de plek van het ongeluk stil bij de verongelukte 
Hicham (17). © AD.nl/Maaike Kooistra   

 

Rouwstoet met honderden jongeren trekt door Zeist om verongelukte 
Hicham (17) te herdenken 

Een rouwstoet met honderden jongeren trekt donderdagmiddag door het centrum van Zeist 
om de verongelukte Hicham (17) te herdenken. De tiener overleed woensdagavond toen hij 
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met zijn scooter op de kruising van de Sanatoriumlaan met de Utrechtseweg frontaal op een 
auto botste. 
 
Enkele honderden jongeren verzamelden zich rond 13.00 uur bij snackbar Kwalitaria aan de 
1e Hogeweg, waar de jongen werkte. Vanaf daar trokken ze naar de plek van het ongeluk. 
 
Het ongeluk heeft grote indruk gemaakt op de jongeren in Zeist. Sommigen zitten bij hem op 
de middelbare school op Schoonoord. Anderen kenden hem van zijn baantje achter de balie 
van de snackbar.  
 
Er zijn verschillende politieagenten aanwezig in Zeist, maar zij stellen zich terughoudend op 
en laten de jongeren hun verdriet delen. 
 
Het is nog niet duidelijk hoe het verkeersongeluk woensdagavond rond 20.50 uur heeft 
kunnen gebeuren. De politie heeft wel onderzoek gedaan, maar de uitkomsten zijn nog niet 
bekend.  Bron: AD, 18 maart 2021.  
 

 
 

Vrienden dodelijk verongelukte Hicham (17) bedanken politie op 
ontroerende wijze voor steun: ‘jullie zijn goede agenten’ 
 
‘We willen jullie uit de grond van ons hart bedanken. Jullie zijn goede agenten.’ Met een 
indrukwekkende brief, bloemen en chocolade trokken vrienden van de dodelijk verongelukte 
Hicham (17) dit weekend naar het politiebureau in Zeist om agenten te bedanken voor hun 
steun. Het gebaar maakt diepe indruk bij het politiekorps. ‘We zijn geraakt.’ 
 
Hicham kwam woensdag om het leven bij een ongeluk in Zeist. Op de terugweg van zijn werk 
in de snackbar botste hij op de kruising van de Sanatoriumlaan en de Utrechtseweg met zijn 
scooter op een auto. De dood van de tiener zorgde voor veel verdriet in het dorp. Tientallen 
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vrienden legden donderdag bloemen op de plek van het ongeval. Een dag later hebben 
jongeren een tocht op een scooter afgelegd om Hicham te herdenken. 
 
‘Tijdens al deze momenten hebben wij steun gehad van de politie’, zegt een van de jongeren. 
‘Vrienden en de familie van Hicham zijn hier heel dankbaar voor.’  
Om deze dankbaarheid uit te drukken, trokken tientallen jongeren zaterdag naar het 
politiebureau. Agenten werden door vrienden van Hicham overladen met bloemen en 
chocolade. Ook werd een indrukwekkende brief overhandigd. Een agent las deze in het bijzijn 
van de jongeren voor.  

‘We waarderen alle hulp die wij afgelopen dagen gehad hebben. In een tijd waar velen 
aangeven dat de politie beter werk moet verrichten, hebben jullie bewezen dat er ook hele 
goede agenten zijn. We weten niet hoe we jullie moeten bedanken', staat in de brief. ‘Met dit 
kleinigheidje willen we jullie uit de grond van ons harten bedanken. Het is een bevestiging, 
waarin wij de waardering naar jullie voor altijd zullen koesteren.’   

Het gebaar van de jongeren maakt diepe indruk bij het Zeister politiekorps. ‘We zijn geraakt. 
Dank jullie wel.’ Bron: De Stentor, 21 maart 2021.  

 

 
 

De vrienden en familie van Hicham legden afgelopen donderdag bloemen op de plek van het 
ongeval. © Mel Boas  

Haast om avondklok werd Hicham (17) mogelijk fataal 

De 17-jarige Hicham uit Zeist is afgelopen week vermoedelijk uit haast om de avondklok 
omgekomen. Hij reed door rood en werd onopzettelijk aangereden door een automobilist. Dat 
concludeert de politie na onderzoek. 

De tiener had een bijbaantje bij een snackbar in de buurt. Rond 20.45 uur, een kwartier voor 
het ingaan van de avondklok, reed hij naar huis. Op een kruising van de Utrechtseweg ging 
het mis. Waar Hicham overstak, sloeg een auto af en werd de jongen op de scooter geschept. 
Hij werd met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht, maar wist de klap niet te 
overleven. 
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De tiener had een bijbaantje bij een snackbar in de buurt. Rond 20.45 uur, een kwartier voor 
het ingaan van de avondklok, reed hij naar huis. Op een kruising van de Utrechtseweg ging 
het mis. Waar Hicham overstak, sloeg een auto af en werd de jongen op de scooter geschept. 
Hij werd met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht, maar wist de klap niet te 
overleven. Bekijk hier 

Uit het technisch onderzoek blijkt dat de 72-jarige betrokken automobilist vrijuit gaat. Hij had 
groen licht bij het oprijden van de kruising, meldt een woordvoerder aan het AD. 

De politie kreeg eerder complimenten van de vrienden van Hicham. ‘We willen jullie uit de 
grond van ons hart bedanken. Jullie zijn goede agenten’, zo viel te lezen in een open brief na 
de herdenking, waarop ervoor gekozen werd om niet al te streng te handhaven op de 
coronaregels. Agenten kregen ook bloemen en chocolade voor hun optreden. Bron: De 
Telegraaf, 23 maart 2021.  

Daling van goederenvervoer over de weg 

Door de coronacrisis is voor het eerst sinds 2014 sprake van een daling van het 
goederenvervoer over de weg. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren 
Nederlandse vrachtwagens vorig jaar goed voor het transport van 686 miljoen ton vracht. Dat 
betekende op jaarbasis een daling van 0,4 procent. 

De daling is volgens het CBS volledig aan het internationale vervoer toe te schrijven. Het 
internationaal over de weg vervoerde gewicht daalde vorig jaar met bijna 3 procent tot 125 
miljoen ton. Daartegenover was bij het vervoer binnen Nederland sprake van een stijging van 
0,2 procent tot 561 miljoen ton. 

Bijna een derde van de goederen die in Nederlandse vrachtwagens wordt geladen bestaat 
uit landbouwproducten en andere levensmiddelen. Het transport daarvan steeg vorig jaar met 
3 procent. Het vervoer van zand, grind en bouwmaterialen viel 2,6 procent hoger uit. Deze 
goederen zijn goed voor een vijfde van het totale gewicht. 

Ook het vervoer van aardolieproducten en meststoffen steeg. Het transport van goederen 
als ertsen, staal, chemische producten en stukgoederen daalde met 4,6 procent. 

Het totaal aan gewicht dat van en naar Nederland de grens overging daalde in 2020 met 1 
procent op jaarbasis. Dat kwam vooral doordat er minder goederen werden geëxporteerd. 
Vooral het transport naar het Verenigd Koninkrijk was met een daling van bijna 13 procent 
te merken. Daarnaast werden ook minder goederen naar Frankrijk (min 10 procent) en België 
(min 6 procent) vervoerd. 

Het totale gewicht van transport naar Duitsland, de belangrijkste buitenlandse bestemming 
van Nederlandse vrachtauto's, steeg vorig jaar met 0,6 procent. De hoeveelheid goederen die 
vanuit het buitenland naar Nederland werden vervoerd nam met 2,1 procent toe. Bron: AD, 
24 maart 2021. 

Voorgenomen Fieldlab-test horeca gaat niet door 

De voorgenomen Fieldlab-test van een aantal horecazaken in Utrecht om het coronagedrag 
van cafébezoekers te onderzoeken, gaat in zijn geplande vorm niet door. Volgens het kabinet 
is het vanwege de huidige situatie met de toegenomen besmettingen van het coronavirus niet 
mogelijk om de 'praktijktest' te organiseren. 

Onderzoekers willen met de test kijken hoe horecaondernemers, hun personeel en 
gasten omgaan met de coronaregels. Hoe de contactmomenten zijn, met hoeveel personen 
bezoekers een praatje maken en hoe lang zij met elkaar kletsen. Ook onderzoeken zij hoe goed 
de maatregelen worden nageleefd en hoe het zit met de ventilatie. 
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Het kabinet zal met de betrokken partijen kijken naar de mogelijkheden van een 
kleinschaligere variant. Wanneer die kan plaatshebben is nog niet bekend. Onder coördinatie 
van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in overleg met andere betrokken 
departementen en de veiligheidsregio's en gemeenten wordt voor de pilots in april een planning 
opgesteld, die past bij de dan geldende epidemiologische situatie. Ook Koninklijke Horeca 
Nederland, de Horeca Alliantie en TNO zijn bij de test betrokken. 

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten dinsdagavond duidelijk dat 
versoepelingen nu niet mogelijk zijn vanwege de stijgende besmettingscijfers en de toename 
van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Bron: AD, 24 maart 2021.  
 
 

Proef om gedrag cafébezoekers te testen gaat door in kleinschalige vorm 
 
De proef in Utrecht om het gedrag van cafébezoekers te testen, gaat door in afgeslankte vorm. 
Volgens het kabinet kan alleen een kleinschaligere variant, vanwege de huidige situatie met 
de toegenomen besmettingen van het coronavirus. 

Onderzoekers willen kijken hoe horecaondernemers, hun personeel en gasten omgaan met 
de coronaregels. Hoe de contactmomenten zijn, met hoeveel personen bezoekers een praatje 
maken en hoe lang zij met elkaar kletsen. Ook onderzoeken zij hoe goed de maatregelen 
worden nageleefd en hoe het zit met de ventilatie. Het doel is om te kijken hoe cafés straks op 
een veilige en verantwoorde manier open kunnen. 

Wanneer dat 'Fieldlab' kan plaatshebben is nog niet bekend. Bron: De Stentor, 24 maart 
2021.  

 

Een biertje op de Neude, mag het binnenkort weer? © Ruud Voest 
 

Goed nieuws voor horecatijgers: kroegen in Utrecht openen weer 
(voorzichtig) de deuren 
 
Een aantal kroegen in Utrecht opent weer voorzichtig de deuren. Het kabinet heeft de 
binnenstad aangewezen als proeftuin. Welke cafés meedoen aan de terassenopening, is nog 
niet bekend. 
 
Eigenlijk wilde burgemeester Sharon Dijksma dat de restaurants in de stad weer langzaamaan 
open zouden gaan. Dat proefballonnetje werd echter al snel door het kabinet afgeschoten. Als 
alternatief komt er nu een proef met cafés.  
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Hoe die proef er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk welke 
cafés mee gaan doen. Onderzoekers willen met de test kijken hoe horecaondernemers, hun 
personeel en gasten omgaan met de coronaregels. Hoe de contactmomenten zijn, met hoeveel 
personen bezoekers een praatje maken en hoe lang zij met elkaar kletsen. Ook onderzoeken 
zij hoe goed de maatregelen worden nageleefd en hoe het zit met de ventilatie. 
 
Iedereen die naar binnen wil, moet een negatief testbewijs kunnen overleggen. In de kroegen 
zelf blijft de 1,5 meter afstand van kracht. Bezoekers moeten van tevoren reserveren via een 
speciale app. 
 
De gemeente zal de cafés binnenkort gaan selecteren. Daarbij speelt de grootte van de zaak 
een rol, evenals de doelgroep en de ligging van het bedrijf. Kroegen kunnen niet zichzelf 
aanmelden.  
 
Naast de gemeente Utrecht zijn ook Koninklijke Horeca Nederland, de Horeca Alliantie en TNO 
bij de test betrokken. 
 
Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge maakten dinsdagavond duidelijk dat 
versoepelingen nu niet mogelijk zijn vanwege de stijgende besmettingscijfers en de toename 
van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  
 

Utrecht wil het heropenen van restaurants testen: sneltest vooraf en 
mondkapje op 
 
Utrecht wil als proef drie horecabedrijven heropenen. Het gaat om een restaurant met alleen 
zitplaatsen, een met ook een bar en een fastfoodrestaurant. Hiermee wil de stad testen onder 
welke voorwaarden de horeca coronaveilig weer open kan. 
 
De test is een initiatief van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en de GGD. 
Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt het experiment van harte. Dit is een 
van de lichtpuntjes die het stadsbestuur de inwoners in het vooruitzicht wil stellen. Bron: AD, 
11 februari 2021.  
 

Staatssecretaris Keijzer: Utrecht kan ‘op korte termijn’ proef met cafés 
draaien 
 
De gemeente Utrecht heeft van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken het 
groene licht gekregen om een proef te doen met het heropenen van cafés. De stad wil testen 
hoe en of dit zonder besmettingen kan. Keijzer is nu aan het uitwerken met deskundigen hoe 
zo’n fieldlab met cafés eruit gaat zien. 
 
Eerder deze week liet burgemeester Sharon Dijksma weten dat zij een proef wilde beginnen 
met het heropenen van restaurants, maar hiervoor kreeg Utrecht geen toestemming van het 
ministerie. Voor restaurants is het al duidelijk wanneer zij gasten mogen ontvangen. Dat staat 
namelijk ook in de nieuwe routekaart van het kabinet en maakt een pilot overbodig. 
 
Vanuit de gemeente en het ministerie leken eerst tegenstrijdige berichten te komen over een 
proef met de ‘natte horeca’ zoals cafés en kroegen. Hier zijn wel pilots voor nodig, omdat er 
een minder duidelijke indeling is dan in restaurants, waar gasten aan tafeltjes zitten. ‘Ik vind 
dat ook een heel bijzondere discussie’, zegt Keijzer. ‘Ik heb zelf gesproken met de burgemeester 
en wij trekken aan hetzelfde eind.’ De staatssecretaris zegt juist “heel blij” te zijn dat Utrecht 
zich aanbiedt. 
 
Overigens is er genoeg animo van gemeenten die met kroegen willen experimenteren, zegt 
Keijzer. Ze weet nog niet precies wanneer ermee kan worden begonnen. Een datum wil ze er 
niet aan plakken, maar premier Mark Rutte zei in zijn wekelijkse persconferentie dat het nu 
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nog even niet aan de orde is. Hij wil wachten op versoepelingen. De huidige 
lockdownmaatregelen duren zeker tot 2 maart. 
 
Cafés en kroegen mogen voorlopig nog niet open. In het experiment doet een aantal 
horecabedrijven mee. Het doel is om meer gegevens te verkrijgen over het gedrag van 
cafébezoekers, hun omgang met coronaregels en eventuele gevolgen hiervan. 
 
In Utrecht vinden meerdere corona-experimenten plaats. In het Beatrix Theater zijn er 
volgende week als test een zakelijk congres en een optreden van Guido Weijers. Hierbij doet 
de rijksoverheid ervaring op met het organiseren van evenementen in de 1,5 
metersamenleving. Dijksma is blij met deze lichtpuntjes. Zij wil de inwoners van de stad graag 
perspectief bieden. Bron: AD,  12 februari 2021.  
 

Utrecht wil het heropenen van restaurants testen: sneltest vooraf en 
mondkapje op 
 
Utrecht wil als proef drie horecabedrijven heropenen. Het gaat om een restaurant met alleen 
zitplaatsen, een met ook een bar en een fastfoodrestaurant. Hiermee wil de stad testen onder 
welke voorwaarden de horeca coronaveilig weer open kan. 
 
De test is een initiatief van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en de GGD. 
Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt het experiment van harte. Dit is een 
van de lichtpuntjes die het stadsbestuur de inwoners in het vooruitzicht wil stellen. Bron: AD, 
11 februari 2021. 
 

  
De Sionkerk op Urk. © Google Streetview 
 
 

Sionkerk op Urk laat coronaregels varen en stroomt vol 
 
De Sionkerk op Urk opent de deuren weer voor al haar leden. De orthodoxe gemeente laat de 
coronaregels goeddeels los uit onvrede met het landelijke overheidsbeleid. 
 
Beide diensten in de gereformeerde gemeente op Urk zaten afgelopen zondag behoorlijk vol. 
De kerkenraad laat de afstandsregels los, omdat hij tegemoet wil komen aan ‘de nood en het 
geestelijk welzijn’ van de gemeente. Dat meldt dagblad Trouw.  
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‘Het is niet dat we het op Urk beter weten, of dat we niet luisteren naar de overheid. We willen 
gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden’, zegt ouderling 
en voorlichter H. Snoek. 
 
De Sionkerk op Urk heeft plek voor een kleine vijfhonderd mensen. Sinds zondag is het beleid 
veranderd en kan iedereen die geen gezondheidsklachten heeft weer komen. Mondkapjes 
worden niet voorgeschreven. De anderhalve meter afstand ook niet, maar in de praktijk zitten 
volwassenen volgens Snoek wel op die afstand. 
Burgemeester Cees van den Bos laat via zijn woordvoerder weten dat hij de brief van de 
Sionkerk niet heeft gezien. Hij wijst erop dat hij geen bevoegdheid heeft om in te grijpen in de 
kerk. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  
 
In de gereformeerde gemeente op Urk zijn sinds afgelopen zondag weer alle leden welkom. 
Beide diensten die dag zaten behoorlijk vol. De kerkenraad laat de afstandsregels los, omdat 
hij tegemoet wil komen aan ‘de nood en het geestelijk welzijn’ van de gemeente. 
 
‘Het is niet dat we het op Urk beter weten, of dat we niet luisteren naar de overheid. We willen 
gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden. We doen dit 
vanwege het zielenheil van de mens’, zegt ouderling en voorlichter H. Snoek in een toelichting 
op de brief die aan de zeshonderd leden van deze orthodoxe kerk is gestuurd. 
 
De Sionkerk op Urk heeft plek voor een kleine vijfhonderd mensen. Volgens Snoek was zijn 
orthodoxe gemeente de eerste die vorig jaar terugging naar honderd mensen. Daarna zijn ze 
in wisselende aantallen samengekomen met een minimum van negen en sinds kerst met zo’n 
tweehonderd. De gemeente heeft, tegen de adviezen in, ook altijd gezongen. 
 
Vanaf zondag is het beleid veranderd en kan iedereen die geen gezondheidsklachten heeft 
weer komen. Ouderling Snoek schat dat er zowel om 10.00 uur als om 17.00 tussen de 350 
en 400 mensen zaten, zo veel mogelijk op hun vaste plek. Mondkapjes worden niet 
voorgeschreven. De anderhalve meter afstand ook niet, maar in de praktijk zitten volwassenen 
volgens Snoek wel op die afstand: de gezinnen zijn doorgaans groot, aan beide kanten van de 
ouders kunnen twee kinderen zitten - en voor de jongsten geldt de anderhalve meter niet.  
 
De kerkenraad heeft deze stap gezet uit onvrede met het landelijke overheidsbeleid. Kerken 
worden naar het oordeel van het kerkbestuur achtergesteld. Voor horeca, winkels en 
onderwijs wordt nog ruimte gezocht, maar voor kerken blijft het advies: liefst online en anders 
met maximaal dertig. ‘Het contact lijkt weg’, zegt Snoek. ‘En op de psychische nood van de 
gemeente wordt niet gelet.’ 
 
Ook andere kerken, met name reformatorische en evangelische, leggen al langer het advies 
van maximaal dertig mensen naast zich neer en komen in grote kerken met honderden 
mensen bij elkaar. Snoek zegt dat zijn kerk op Urk niet de enige is die de beperkingen nu 
helemaal loslaat. Namen wil hij niet noemen; de zaak ligt gevoelig. “Nederland heeft zijn 
mening klaar”, zegt hij over de woedende reacties op kerken als de zijne, die ver over het advies 
van maximaal dertig heengaan. ‘k kan me daar wel wat bij voorstellen’, zegt hij over de 
verbazing. ‘Iedereen moet doorzetten, zeker, het is voor niemand makkelijk. Maar ook andere 
groepen pakken ruimte – demonstranten, voetballers. Zij staan soms dichter bij elkaar dan 
we in de kerk ooit zouden doen.’ En, zegt hij, het aantal besmettingen op Urk is nu klein; in 
zijn kerkelijke gemeente heeft nu voor zover bekend niemand corona. Maar zodra het code 
rood is, dan gaat ook de Sionkerk in Urk weer terug naar minder kerkgangers. 
 
Burgemeester Cees van den Bos laat via zijn woordvoerder weten dat hij de brief van de 
Sionkerk niet heeft gezien. Hij wijst erop dat hij geen bevoegdheid heeft om in te grijpen in de 
kerk. De algemene lijn is dat de gemeente inwoners, maatschappelijke organisaties en kerken 
stimuleert zich aan de regels van het RIVM te houden. De overheid geeft slechts adviezen. Het 
is de eigen verantwoordelijkheid van de kerk die al dan niet te volgen.  Bron: Trouw, 24 maart 
2021.   
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Doodsbedreigingen voor drukbezochte Urker kerk: ‘wij zijn zeker geen 
wappies’ 
 
De kerk van de gereformeerde gemeente, de Sionkerk op Urk, heeft doodsbedreigingen 
gekregen nadat naar buiten kwam dat de kerk de coronaregels loslaat en een kerkdienst heeft 
gehouden in een bijna volle kerk. Het massale kerkbezoek is volgens woordvoerder Hessel 
Snoek van de Sionkerk een eigen proef dat goed kan op Urk vanwege het teruglopende aantal 
coronabesmettigen daar. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.   
 
 

 
 
© ANP — Kerkgangers bij kerk De Ark 
 

Sionkerk speelt Russisch roulette 
 
De Sionkerk op Urk speelt Russische roulette door weer open te gaan voor alle leden, zegt 
viroloog en OMT-lid Marion Koopmans tegen Omroep Flevoland. ‘Ik denk dat dat niet 
verstandig is. Urk is niet anders dan andere delen van Nederland’, aldus Koopmans. 

‘We zien juist de besmettingscijfers onder jongeren flink toenemen. De afgelopen week zaten 
de 18 tot 24-jarigen het hoogst van allemaal en we weten uit de eerdere periodes dat je er dan 
serieus rekening mee moet houden dat dat dan doorschuift naar de ouderen, want die 
generaties zijn niet te scheiden. Dus hier wordt een groot risico genomen’, zegt de viroloog 
tegen de omroep. 

Sinds zondag zijn alle leden weer welkom in de Sionkerk. De orthodoxe gemeente heeft de 
coronaregels goeddeels losgelaten. De kerkenraad van de gereformeerde gemeente op Urk zou 
hiertoe hebben besloten uit onvrede met het landelijke overheidsbeleid. Een ouderling schat 
in de krant dat afgelopen zondag zowel om 10.00 als om 17.00 uur tussen de 350 en 400 
mensen in de kerk zaten. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  

Diensten in gereformeerde gemeente werden goed bezocht 
 
De Sionkerk op Urk opent de deuren weer voor al haar leden. De orthodoxe gemeente laat de 
coronaregels goeddeels los, uit onvrede met het landelijke overheidsbeleid, meldt Trouw. 

Beide diensten in de gereformeerde gemeente op Urk zaten afgelopen zondag behoorlijk vol. 
De kerkenraad laat de afstandsregels los, omdat hij tegemoet wil komen aan 'de nood en het 
geestelijk welzijn' van de gemeente. 
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‘Het is niet dat we het op Urk beter weten, of dat we niet luisteren naar de overheid. We willen 
gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden’, zegt ouderling 
en voorlichter H. Snoek. 

De Sionkerk op Urk heeft plek voor een kleine vijfhonderd mensen. Sinds zondag is het beleid 
veranderd en kan iedereen die geen gezondheidsklachten heeft weer komen. Mondkapjes 
worden niet voorgeschreven. De anderhalve meter afstand ook niet, maar in de praktijk zitten 
volwassenen volgens Snoek wel op die afstand. Bron: AD, 24 maart 2021.   

Mark Rutte roept Sionkerk op verantwoordelijkheid te nemen 

Premier Mark Rutte roept de Sionkerk op Urk op 'verantwoordelijkheid' te nemen. Sinds 
zondag zijn alle leden er weer welkom. De orthodoxe gemeente heeft de coronaregels goeddeels 
losgelaten. ‘Dit lijkt me onverstandig. Ja, ze zijn er klaar mee, u bent er klaar mee, ik ben er 
klaar mee. Maar zo kan het virus wel welig tieren. Dus ik vraag ook hen: help het virus te 
bestrijden, die verantwoordelijkheid nemen lijkt me ook passen bij het christelijk geloof.’ 
Ingrijpen als de coronaregels geschonden wordt is vanwege 'de vrijheid van godsdienst' lastig, 
zegt de premier. 

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente op Urk zou de coronaregels hebben losgelaten 
uit onvrede over het landelijke overheidsbeleid. Een ouderling schat dat afgelopen zondag 
zowel om 10.00 als om 17.00 uur tussen de 350 en 400 mensen in de kerk zaten, verklaarde 
hij tegenover Omroep Flevoland.  

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans beschuldigde de kerk eerder vandaag van het spelen 
van Russische roulette. ‘Ik denk dat dat niet verstandig is. Urk is niet anders dan andere 
delen van Nederland’, zei Koopmans tegenover de regionale omroep. ‘We zien juist de 
besmettingscijfers onder jongeren flink toenemen. De afgelopen week zaten de 18 tot 24-
jarigen het hoogst van allemaal en we weten uit de eerdere periodes dat je er dan serieus 
rekening mee moet houden dat dat dan doorschuift naar de ouderen, want die generaties zijn 
niet te scheiden. Dus hier wordt een groot risico genomen’, aldus de viroloog. Bron: AD, 24 
maart 2021.  

Veel meer kerken dan alleen Sionkerk op Urk negeren coronaregels 
 

De oud-gereformeerde Sionkerk op Urk is zeker niet de enige kerk in de regio die de 
coronaregels heeft losgelaten en diensten houdt in een bijna volle kerk. Dit laten meerdere 
kerkbesturen in de regio weten. ‘Ik ben niet verbaasd over wat de kerk op Urk doet’, zegt Albert 
Bouwman, scriba van de Hersteld Hervormde Kerk Staphorst. 
 
De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst raakte een paar maanden terug in opspraak 
vanwege het toelaten van honderden mensen bij de kerkdiensten. Binnen zouden de 
coronaregels wel worden nageleefd. Scriba Bouwman wil niet zeggen hoeveel mensen er nu bij 
de kerkdiensten precies zijn. ,,Dat wisselt per week. De afgelopen maanden is bij ons niks 
gewijzigd. In Staphorst gebeurt niet zoiets als op Urk, wij houden onderling afstand. Het is de 
eigen verantwoordelijkheid van de mensen op Urk.’ Bron: De Stentor, 24 maart 2021.   
 
 

Waarom koos Staphorst voor kerkdiensten met 600 mensen? ‘Het weegt 
daar heel zwaar wat God wil’ 
 
Ongeloof. Kritiek. Zelfs doodsbedreigingen, via telefoon en e-mail. De diensten - mét zang, 
zonder mondkapjes -in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst afgelopen zondag hebben 
veel kwaad bloed gezet. Hoe kon het zover komen? 
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In Staphorst is er geen ontkomen aan de Hersteld Hervormde Kerk. Het genootschap vormt 
letterlijk en figuurlijk een middelpunt in de samenleving. De kerk staat aan de Gemeenteweg, 
schuin tegenover het gemeentehuis en omgeven door detailhandel. Bron: De Stentor, 6 
oktober 2020.   
 

 
 
 
Theoloog des Vaderlands Almatine Leene geeft haar visie op de situatie bij de Sionkerk op 
Urk. © ANP / Almatine Leene  
 

Urker kerk claimt ‘geestelijke noodzaak’ voor massale dienst: is dat fair? 
‘Denk er niet te licht over’ 
 
De deuren van de gereformeerde Sionkerk staan weer wagenwijd open voor haar leden. 
Ondanks dat het coronavirus oplaait, zat de kerk zondag met honderden zingende Urkers 
bijna vol. Naast de onvrede over het landelijke coronabeleid ligt de ‘geestelijke noodzaak’ aan 
de basis van het besluit om weer massaal bijeen te komen. Maar hoe gerechtvaardigd is dit 
argument? 
 
Door buitenstaanders wordt niet altijd begrepen waar het ‘moeten samenkomen’ voor 
gelovigen vandaan komt, stelt theoloog Leon van den Broeke. Volgens de hoofddocent 
Kerkrecht aan de Universiteit van Kampen schuilt die zogenoemde noodzaak in een 
bijbelpassage. ‘Daarin staat dat de onderlinge samenkomsten niet mogen worden verzuimd. 
Je kan je afvragen: wat is daar precies mee bedoeld in die tijd, in die context? Maar hier ligt 
een belangrijk deel van het punt dat de orthodoxen maken. Er moet niet te licht over worden 
gedacht.’ Bron: De Stentor, 25 maart 2021.  
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Urk heeft na een hoge piek eind vorig jaar nu minder coronabesmettingen. © Foto Freddy 
Schinkel  

 
Bijna geen besmettingen, dus Urk kan weer naar de kerk? 
‘Schijnwetenschap’, zegt immunoloog 
 
Kan Urk veilig(er) naar de kerk omdat er op het voormalige eiland wellicht al een vorm van 
groepsimmuniteit is? Absoluut niet, zegt immunoloog professor Ger Rijkers. Hij stoort zich 
mateloos aan deze reden die de Sionkerk op Urk aanvoert om weer meer kerkgangers toe te 
laten. ,,Als je er als kerkbestuur dan van overtuigd bent dat je de kerk open moet doen, 
hanteer dan in elk geval geen schijnwetenschap.” 
 
De Sionkerk op Urk ligt onder vuur nu deze bekendmaakte weer meer kerkgangers toe te 
laten. Als argumenten werden aangevoerd dat de geestelijke nood onder de bevolking hoog is 
en dat het aantal besmettingen op Urk op dit moment bijzonder laag is na een torenhoge piek 
in november, al is juist de laatste dagen weer een toename te zien. Bron: De Stentor, 25 maart 
2021. 

 
Bijna 90.000 medewerkers keren horeca de rug toe: is er straks nog 
iemand die je biertje brengt? 
 
De horeca kampt met een ongekende leegloop. Bijna 90.000 medewerkers, omgerekend één 
op de vijf werknemers, heeft vorig jaar de branche de rug toegekeerd. Het leeuwendeel vertrok 
nadat het kabinet halverwege oktober opnieuw de deuren van restaurants en cafés sloot.  
Dat stelt FNV Horeca op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Bestuurder Edwin Vlek van FNV Horeca noemt de uitstroom ‘funest voor de 
sector’. ‘Nu zijn de coronamaatregelen nog de grootste vijand van de horeca, maar door de 
massale uitstroom van horecamedewerkers is er straks een immens personeelstekort. Als de 
horecabedrijven hun deuren weer mogen openen – wanneer dit ook moge zijn – is het zoeken 
met een lantaarntje naar medewerkers die de zaak weer kunnen opbouwen.’ 
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Een medewerker van een terras brengt drinken op een dienblad naar klanten op een mooie 
zomerse dag. © Hollandse Hoogte / ANP Xtra  
 
 
Volgens Vlek zijn veel medewerkers vertrokken vanwege het gebrek aan zekerheid en 
onvoldoende financiële middelen bij de werkgever. ‘Het voortdurende gebrek aan perspectief 
en de ontoereikende tegemoetkoming in de loonkosten terwijl er sprake is van een verplichte 
sluiting, hebben deze negatieve ontwikkeling in de hand gewerkt’, aldus Vlek.  
 
FNV Horeca drukt het kabinet nogmaals op het hart om de NOW-regeling te verhogen naar 
honderd procent van de loonkosten, om op die manier de overgebleven horecamedewerkers in 
dienst te kunnen houden. Zeker nu het kabinet de coronaregels voorlopig nog niet wil 
versoepelen, is de verwachting dat de leegloop van horecamedewerkers nog wel even 
aanhoudt. Volgens de vakbond daalt ondertussen ook de animo voor een horecaopleiding. Het 
aantal aanmeldingen voor het schooljaar 2021-2022 zou voor mbo-horecaopleiding met 
vijfenzeventig procent zijn afgenomen.  
 
Die enorme leegloop zorgt voor veel zorgen bij bedrijven. Zoals bij het Apeldoorns biercafé De 
Graaf van Vlaanderen. De eigenaar Thomas Nobel vertelt hoe hij vreest zijn klanten geen goede 
kwaliteit te bieden. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  
 

Paus Franciscus verlaagt salaris van kardinalen en topmedewerkers 

Paus Franciscus verlaagt het salaris van zijn kardinalen. Ook 
andere topmedewerkers moeten de komende tijd genoegen nemen met een lager inkomen, 
meldt het Vaticaan. Dat rekent vanwege de coronacrisis op een begrotingstekort van tientallen 
miljoenen euro's. 

De salarisverlaging gaat op 1 april in. De kardinalen moeten het meeste inleveren. Zij gaan 
er tien procent op achteruit. De hoge geestelijken verdienen volgens persbureau Reuters 
vermoedelijk zo'n 4000 tot 5000 euro per maand. Ook krijgen ze toegang tot relatief voordelige 
huurappartementen in de Italiaanse hoofdstad. Het salaris van sommige andere medewerkers 
van het Vaticaan wordt met 3 tot 8 procent verlaagd. Bron: De Stentor, 24 maart 2021. 
 

Via neusspray vaccin toedienen 
 
Coronavaccins worden nu nog uitsluitend met een injectie in de spier toegediend, 
maar nieuwe manieren van toediening zouden op termijn weleens efficiënter kunnen blijken. 
De Gezondheidsraad schrijft dat op termijn de toediening via de huid of de slijmvliezen, 
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bijvoorbeeld via een neusspray, uitkomst zou kunnen bieden. Een lagere dosis vaccin zou dan 
kunnen volstaan om een immuunrespons op te wekken, aldus een commissie van de raad die 
zich bezighoudt met medische vraagstukken rond Covid-19. 

Dat een lagere dosis waarschijnlijk voldoende is bij de alternatieve methoden, komt doordat de 
huid en slijmvliezen specifieke afweercellen hebben. Ook zijn daar meer afweercellen aanwezig 
dan in de spieren, legt de Gezondheidsraad uit in een brief aan minister van 
Volksgezondheid Hugo de Jonge. Met een lagere dosering zou zodoende toch een sterke 
immuunrespons opgewekt kunnen worden. Dat betekent dat met dezelfde hoeveelheid 
vaccin meer mensen gevaccineerd kunnen worden. Gezien de grote schaarste aan vaccins is 
dat een aanlokkelijke gedachte. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  

Baars was eerst gevonden corona-afval slachtoffer en wordt 
tentoongesteld 

Een jonge baars die vorig jaar zijn einde vond in de duim van een latex handschoen, wordt 
vanaf woensdag geëxposeerd als vroeg en voor zover bekend eerste gevonden corona-
afvalslachtoffer. De onfortuinlijke vis werd door zwerfvuilonderzoekers gevonden in een 
van de Leidse grachten en wordt nu tentoongesteld in het brughuisje aan de Marebrug in de 
studentenstad. 

Het beestje werd in augustus door wetenschappers aangetroffen tijdens een opruimactie in de 
grachten. Zij besloten daarop de gevolgen voor dieren van alle mondmaskers en 
handschoenen die worden verloren of weggegooid in kaart brengen. Bron: De Stentor, 24 
maart 2021.  

Levering vaccins bepaalt hoe snel gevaccineerd kan worden 

De levering van vaccins bepaalt hoe snel er in Nederland kan worden gevaccineerd. ‘Het zijn 
de vaccins die het vaccineren vertragen’, zegt Jaap van Delden, die voor het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus leidt. 

Van Delden is vooral kritisch over AstraZeneca. Die levering is zeer instabiel, niet alleen in 
hoeveel het bedrijf levert, maar ook wanneer dat komt. De grafieken van die leveringen zijn 
volgens Van Delden een chaos. Daarom houdt Nederland voor de zekerheid een grotere 
voorraad van dat middel achter de hand dan bij concurrent Pfizer, dat stabieler levert. 

De AstraZeneca-voorraad is nu groter dan het RIVM zou willen, omdat Nederland een grote 
levering had gekregen vlak voordat de vaccinatie met AstraZeneca werd stilgelegd. Tijdens die 
prikpauze kwam bovendien nog een levering binnen. In de komende periode zullen die vaccins 
worden ingezet en moet de voorraad kleiner worden. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  

Uitnodiging om gevaccineerd te worden 

Mensen van 75 en 76 jaar oud krijgen vanaf woensdag een uitnodiging om te 
worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Half april zijn 70- tot 74-jarigen aan de beurt en 
eind april mensen van 65 tot 69. Ook hun partners mogen zich laten vaccineren. Zij krijgen 
het vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat zegt Jaap van Delden, die voor het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het vaccinatieprogramma leidt woensdag tijdens een 
technische briefing in de Tweede Kamer. 

Volgens Van Delden is de vaccinatie van de ouderen inmiddels ongeveer klaar. Binnen twee 
tot drie weken moet de vaccinatie van mensen met medische risico's afgerond zijn. 

Ook andere groepen komen nu aan de beurt voor vaccinatie. Zo worden momenteel 
ook zorgverleners voor mensen met een persoonsgebonden budget uitgenodigd. Oudere 
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gedetineerden zijn afgelopen tijd ingeënt met het vaccin van Moderna en ook oudere 
asielzoekers krijgen de komende tijd dat vaccin. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  

Hongkong en Macau stoppen tijdelijk vaccineren vanwege defecten aan 
flesjes 

Hongkong en Macau hebben het inenten met coronavaccins van 
Pfizer/BioNTech tijdelijk stopgezet vanwege defecten aan een lading flesjes. Volgens de 
regering van Hongkong gaat het om een voorzorgsmaatregel en ziet BioNTech op het moment 
geen veiligheidsrisico bij het gebruik van vaccins uit de partij. BioNTech en de distributeur 
‘hebben geen redenen gevonden om te geloven dat de productveiligheid in het geding is’, aldus 
de Hongkongse regering. 

De regering van Hongkong had een waarschuwing gekregen van de plaatselijke 
distributeur van het Pfizer/BioNTech-vaccin. Die meldde dat er problemen waren met de 
sluitingen van de flesjes. Om hoeveel vaccindoses het gaat, zeiden de autoriteiten niet, maar 
het gebruik van twee partijen wordt tot nader order opgeschort. The Guardian meldt dat 
Hongkong in totaal 7,5 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech vaccin heeft besteld. Bron: De 
Stentor, 24 maart 2021.  
 

Update RIVM 
 
Er zijn het afgelopen etmaal 7624 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 30 december. 
 
In de afgelopen zeven dagen zijn 47.676 mensen positief getest. Dat komt neer op gemiddeld 
6811 bevestigde besmettingen per dag, het hoogste niveau sinds half januari.  
 
Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal positieve tests meestal het laagst. Dat komt 
doordat minder mensen zich in een weekeinde laten testen. In de loop van de week loopt het 
dan op. Vorige week woensdag meldde het RIVM 5923 positieve tests. Dat steeg daarna naar 
7367 op vrijdag en 7615 op zaterdag. De woensdag daarvoor kwamen er 5270 meldingen 
binnen, waarna het in de loop van de week toenam naar ongeveer 6000. 
 
Amsterdam telde afgelopen etmaal weer de meeste nieuwe gevallen van het land. In de 
hoofdstad testten 302 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 301 besmettingen aan het 
licht, in Den Haag werden 204 gevallen vastgesteld en in Utrecht 133. Daarna 
volgen Tilburg (127), Eindhoven (110) en Den Bosch (100). 
 
Het aantal coronadoden steeg afgelopen etmaal met eenendertig. Dat komt redelijk overeen 
met het gemiddelde van de afgelopen periode. Het wil niet zeggen dat al die 31 mensen in de 
afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas na een 
tijdje geregistreerd. Sinds het begin van de vaccinatie is het aantal sterfgevallen fors gedaald. 
Eind december en begin januari werden per dag meer dan honderd sterfgevallen gemeld. 
 
Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,2 miljoen Nederlanders positief getest. Van 16.378 
mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger. 
 
Na zes achtereenvolgende dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse 
ziekenhuizen afgelopen etmaal iets gedaald. Het totale aantal opgenomen patiënten met 
Covid-19 is nu 2187, elf minder dan woensdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Van hen liggen er 625 op de intensive care, twee meer dan een dag eerder. Op de 
verpleegafdelingen liggen nu 1562 coronapatiënten, een daling van 13 afgelopen etmaal. 
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Het is de vijfde dag op rij dat het aantal ic-patiënten boven de 600 uitkomt. Daarvoor ging het 
ongeveer twee weken lang heen en weer tussen de 550 en 600, en de maand daarvoor 
schommelde het aantal tussen de 500 en 550. Bron: AD, 24 maart 2021.  
 
 

Herstelpakket om ondernemers na de crisis verder te helpen 
 
Er komt een herstelpakket om ondernemers ná de crisis verder te helpen, zo bleek dinsdag 
tijdens de coronapersconferentie. Caroline van Reenen van ondernemersorganisatie VNO-
NCW West juicht het toe. Ze maakt zich grote zorgen over de groeiende schuldenberg bij 
collega-ondernemers en vreest veel ellende als straks de schuldeisers op de stoep staan.  
 
Ondernemer Caroline ziet genoeg collega's die langzaam wegzakken in schuldenmoeras. 
Caroline van Reenen (54) uit Heemstede zegt het niet omdat zij zelf diep in de schulden zit en 
hulp nodig heeft. Hoewel haar evenementenbureau HoeZo! geraakt is door de coronacrisis, zij 
vorig jaar 3,5 miljoen euro omzet zag verdampen en van haar veertien medewerkers de helft 
naar huis heeft moeten sturen, houdt zij zich wel staande, zo benadrukt ze. Bron: De Stentor, 
24 maart 2021. 
 

 
 
Schulden © Shutterstock 
 

Kabinet maakt verkeerde keuzes bij aanpak corona 

'Het kabinet maakt verkeerde keuzes bij de corona-aanpak', is de teneur van een 
onderzoek door EenVandaag onder ruim vijfentwintig duizend leden van het Opiniepanel. De 
helft van de ondervraagden vindt dat. Ze willen versoepelingen en een ander vaccinatiebeleid. 
 
Vierendertig  procent vindt dat het kabinet, ondanks de stijgende 
besmettingscijfers, meer had moeten versoepelen en veertien procent wil zelfs 
alle maatregelen afschaffen. Samen achtenveertig procent dus. Onder jongeren is met 
achtenvijftig procent de onvrede het grootst. 

Slechts vierendertig procent heeft nog vertrouwen in het inentingsbeleid van de overheid. 
Drieënvijftig procent wil dat het kabinet eerst alle Nederlanders één prik gaat geven, voordat 
de tweede prik bij andere mensen wordt gezet. Bron: De Stentor, 24 maart 2021. 

Koninklijke Horeca Nederland roept op massaal te komen picknicken 

Koninklijke Horeca Nederland roept mensen op om zondag 28 maart massaal te komen 
picknicken. Dit 'nationale picknickmoment' is een landelijke actie in reactie op het 
kabinetsbesluit om de terrassen voorlopig dicht te houden.  
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Het idee komt uit Breda, waar in februari in de binnenstad al een picknick werd 
georganiseerd. Kroegen en de restaurants gebruiken dan hun afhaalfunctie om iedereen 
van eten en drinken te voorzien. 

De oproep van de horeca om massaal de afhaalloketten op te zoeken, gaat volledig in tegen de 
wil van de regering. Het besluit om voorlopig niet te versoepelen voor cafés en restaurants is 
echter hard aangekomen. Het geduld lijkt op. Bron: De Stentor, 24 maart 2021  
 

Ongeveer 33.500 medewerkers langdurige zorg kregen nieuwe afspraak 
voor vaccinatie  

Zo'n 33.500 medewerkers in de langdurige zorg hebben de afgelopen dagen een nieuwe 
afspraak gemaakt om het coronavaccin van AstraZeneca te krijgen. In totaal 
werden anderhalve week geleden 43.000 afspraken afgezegd toen Nederland tijdelijk stopte 
met het toedienen van het vaccin. GGD GHOR Nederland verwacht dat de overige 9500 
zorgmedewerkers binnenkort een afspraak voor inenting maken. Bron: De Stentor, 24 maart 
2021. 
 

 
 
De Argentijnse popster Tini trad op 9 maart 2020 nog op in Ronda TivoliVredenburg. Ze was 
een van de eerste artiesten die te maken kreeg met corona omdat ze kort daarvoor in Italië 
shows had gegeven. © Tim van Veen  
 

Hoe concertpodium TivoliVredenburg de pandemie overleeft: ‘een rotjaar 
met alle hens aan dek’ 
 
Wat betekent een jaar lockdown voor TivoliVredenburg? In het boek OFF/ON blikt het 
muziekcentrum samen met de hoofdrolspelers terug op een jaar dat in het teken stond van 
de pandemie. Drie betrokkenen vertellen. 
 



240 

 

 

 
 
Bron: AD, 24 maart 2021.  
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Twee zelftests goedgekeurd door ministerie Volksgezondheid 
 
Het ministerie van Volksgezondheid heeft twee tests goedgekeurd waarmee mensen zichzelf 
kunnen testen op het coronavirus. Het departement verwacht de eerste zelftests half april te 
ontvangen. Die zullen dan beschikbaar worden gesteld aan het onderwijs, en aan werkgevers 
die hun werknemers willen testen. Bron: De Stentor, 24 maart 2021. 

 

 

CEO Maarten Cuppen van U-Diagnostics in het laboratorium in Baarn  © Rodney Kersten 
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Door zelftests verliezen we grip op de pandemie, vreest grote speler U-
Diagnostics: RIVM geeft ze gelijk 

Maarten Cuppen van medisch laboratorium U-Diagnostics in Baarn heeft scherpe kritiek op 
de corona-aanpak van het kabinet: ‘Nu moeten onder meer thuistests soelaas gaan bieden. Ik 
vrees voor schijnveiligheid.’ 

Als grote speler op de pcr-testmarkt volgt de CEO van het klinisch chemisch lab het 
coronanieuws op de voet. Het laboratorium verwerkt in samenwerking met Duitse 
lab’s duizenden pcr-tests per dag die onder meer worden afgenomen bij bedrijven en 
zorginstellingen. Dochteronderneming HealthCheckCenter is met achtendertig teststraten de 
grootste private aanbieder van coronatesten in ons land. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  

Supermarktbranche werkt aan richtlijn voor verkoop coronazelftest 
 
De supermarktbranche werkt op dit moment met het ministerie van Volksgezondheid aan een 
richtlijn voor de verantwoorde verkoop van coronazelftests. Winkelpersoneel moet doorgaans 
bij de verkoop van zelfzorgmiddelen namelijk geschoold zijn om goede uitleg over die 
producten te kunnen geven. 
 
Koepelorganisatie Centraal Bureau voor de Levensmiddelen heeft goede hoop dat 
zelftests half april in de winkels kunnen liggen, in lijn met wat minister Hugo de Jonge 
dinsdag aangaf tijdens de persconferentie. Op dit moment lopen gesprekken tussen de sector 
en het ministerie. Bron: De Stentor, 24 maart 2021. 

Opnieuw meer coronabesmettingen, verschillen in de regio zijn enorm 

Het aantal coronabesmettingen is het afgelopen etmaal flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers 
van het RIVM. Grootste stijger in Oost-Nederland is de veiligheidsregio IJsselland, waar 88 
meer mensen positief werden getest dan dinsdag. Zwartewaterland is de uitschieter met 88 
positieve tests per 100.000 inwoners. Een groot verschil met laagvlieger Voorst, dat ‘slechts’ 
12 positieve tests per 100.000 inwoners noteert.  

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland noteerde vergeleken met gisteren het grootste 
aantal nieuwe positieve coronabesmettingen. Het waren er 285, 12 meer dan dinsdag. Maar 
in IJsselland kwamen er dus het meeste bij, 88. In totaal noteerde IJsselland 216 positief 
geteste personen. Flevoland kwam uit op 149 nieuwe gevallen, een stijging van 33. 

Grootste brandhaarden in de regio blijven de gemeenten Bronckhorst, Staphorst en 
Zwartewaterland. Die gemeente kleuren dieprood. Koploper is Zwartewaterland, met per 
100.000 mensen meer dan 88 positief geteste gevallen.  

Zwartewaterland was dinsdag ineens niet meer donkerrood, terwijl het in de dagen daarvoor 
wel het geval was. Maar meldt zich nu dus weer terug in de ‘kopgroep'. Bronckhorst was ook 
gisteren al donkerrood. Met 12,2 positieve gevallen per 100.000 inwoners scoort de gemeente 
Voorst het beste. 

In heel het land zijn er 7624 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 1.999 meer dan 
dinsdag. Amsterdam telde afgelopen etmaal weer de meeste nieuwe gevallen van het land. In 
de hoofdstad testten 302 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 301 besmettingen aan het 
licht, in Den Haag werden 204 gevallen vastgesteld en in Utrecht 133. Daarna volgen Tilburg 
(127), Eindhoven (110) en Den Bosch (100). 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 31. Dat komt redelijk overeen 
met het gemiddelde van de afgelopen periode. Het wil niet zeggen dat al die 31 mensen in de 
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afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas na een 
tijdje geregistreerd. Sinds het begin van de vaccinatie is het aantal sterfgevallen fors gedaald. 
Eind december en begin januari werden per dag meer dan honderd sterfgevallen gemeld. 

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen bedraagt 2187, 
11 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 625 op de IC, een stijging van 2 patiënten. De 
instroom en bezetting in de ziekenhuizen stijgt. De verwachting is dat deze stijging de 
komende tijd doorzet. Dit wordt veroorzaakt door de inmiddels dominante Britse variant van 
het coronavirus. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  

Laatste woorden 

Viroloog van het Amsterdam UMC Menno de Jong werd door zijn rol binnen het OMT 
plotsklaps een van de belangrijkste adviseurs van het kabinet. Hoe kijkt hij terug op het 
coronajaar 2020 en wat kunnen we van 2021 verwachten? 

Het is eind januari als bij een Duits bedrijf zeker vier medewerkers besmet blijken te zijn met 
het coronavirus. Zij zouden zijn aangestoken door een Chinese vrouw die een cursus bij het 
bedrijf had gegeven. Niet iedereen heeft symptomen. ‘Dat was het moment dat ik dacht: dit 
gaan we de wereld niet meer uit krijgen, dit wordt groot’, zegt De Jong terugblikkend. 

Menno de Jong (57) is sinds 2000 arts-microbioloog. Vader van twee dochters en een zoon 
(18, 23 en 21), getrouwd met een vakgenoot en woonachtig in Amsterdam. 

   

Al eerder zat De Jong in een epicentrum van een virusuitbraak. In 2003 nam hij zijn gezin 
namelijk mee naar Vietnam om daar een virologielab op te zetten. ‘Dat lab bleek geen 
overbodige luxe want al snel brak in die regio de vogelgriep uit. De hele wereld keek toe en 
maakte zich zorgen om een mogelijke pandemie. Dit was een virus waarvan als je het opliep 
de kans op overlijden groot was. Ik was daar met mijn gezin neergestreken en mijn jongste 
dochter was acht maanden. Ik voelde natuurlijk een grote verantwoordelijkheid.’ 

Hij vervolgt: ‘Een vriend kwam op bezoek en die had ik gevraagd om voor drie maanden 
Tamiflu mee te nemen om het hele gezin zo nodig te beschermen tegen het virus. Die 
voorraad  staat nog steeds in mijn huis. Het was best een angstige periode, het afgelopen 
coronajaar was eigenlijk dat in het kwadraat.’ 

In 2008 werd De Jong hoofd van de afdeling medische microbiologie van het AMC. Sinds begin 
dit jaar zijn de afdelingen van het VUmc en AMC gefuseerd. De Jong geeft leiding aan zo’n 
driehonderd mensen. ‘We wilden na de fusie in januari snel verder bouwen aan de nieuwe 
afdeling met grote ambities. En ook uitdagingen want er moesten twee culturen worden 
samengebracht. Qua timing was de pandemie voor mij echt verschrikkelijk.’ 
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Wat is u het meest bijgebleven van 2020?  

Het moment dat we in lockdown gingen en het snel drukker werd in de ziekenhuizen. De angst 
dat er een moment zou kunnen komen dat de IC capaciteit onvoldoende is en keuzes gemaakt 
moeten worden over wie wel en wie niet opgenomen mag worden, die periode vond ik echt 
ongelofelijk spannend. We zijn echt door het oog van de naald gekropen. 

U zit in het OMT en bent vanuit het niets een van de belangrijkste adviseurs van het kabinet 
geworden. Hoe kijkt u zelf naar die verantwoordelijkheid?  

Als je ziet wat de impact is van wat er in het OMT wordt besproken, dan is dat gigantisch 
en  legt dat uiteraard best een druk. Ik heb ook wel eens in het Catshuis gezeten op een 
zondagochtend. Dat was bijzonder interessant. Ministers blijken natuurlijk ook gewoon hele 
normale mensen te zijn met hun onzekerheden en discussies. Je merkt dan wel dat je heel 
dicht tegen de besluitvorming aanzit en daar slaap je dan soms toch iets minder rustig van. 

Zijn er momenten geweest waarvan u nu denkt: dit had ik dit jaar anders moeten doen of 
adviseren?  

Na de zomer zag je de besmettingen toenemen. Er zijn toen in eerste instantie wat halfslachtige 
maatregelen genomen. Daar was het OMT ook niet zozeer bij betrokken. Even later zijn er wel 
stevigere maatregelen genomen die wel effect hadden. Toen daalde het aantal infecties en 
dachten we goed op weg te zijn, maar werd al gauw een plateau bereikt. Achteraf is er te lang 
gewacht met ingrijpen. Daar leren we van. We moeten meer rekening houden met het 
uithoudingsvermogen van de samenleving om zich  aan maatregelen te houden. Als die 
beperkt is, moet je denk ik van bovenaf eerder maatregelen nemen. 

Heeft het beperkte uithoudingsvermogen u verbaasd?   

Het is ook heel zwaar voor de hele samenleving. Studenten die niet naar school kunnen of 
lekker kunnen feesten op festivals, ondernemers die het zwaar hebben. Iedereen heeft het 
moeilijk. Op een gegeven moment houdt uithoudingsvermogen en een gezamenlijk gevoel van 
verantwoordelijkheid blijkbaar op. Dat is wat het is en daar heb je rekening mee te houden. 

Wat is voor u het dieptepunt geweest dit jaar?  

Dat was de discussie in maart over het sluiten van de lagere scholen. Het OMT had op goede 
gronden geadviseerd deze open te laten. Vanuit de Federatie Medisch Specialisten en 
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie werd toen via de pers breed uitgemeten 
dat de scholen dicht moesten. Op een moment dat je rust en eenheid moet bewaren, komen 
er zulke adviezen vanuit de onderbuik. Ik vond dat een dieptepunt omdat ik medisch specialist 
ben: ik schaamde me echt een beetje voor mijn eigen vakbroeders. Ik dacht: jongens, neem je 
verantwoordelijkheid. Als je twijfelt over beleid, bel eerst even Jaap van Dissel op en voer met 
hem de discussie in plaats van voor een camera te gaan staan. 

Is het sluiten van basisscholen in maart dus achteraf zinloos geweest? 

Ik denk nog steeds dat dit niet nodig was geweest. Er is destijds ook onderzoek gedaan naar 
welke rol kinderen hebben in de verspreiding. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat er bijna geen 
besmettingen plaatsvinden van kind naar volwassenen, maar meer andersom. Ik sta nog 
steeds achter ons advies van toen. Dat de basisscholen nu in de tweede golf dicht zijn was 
ook geen OMT advies, maar is misschien deels besloten om ouders thuis te laten.  

Is er ondanks alles ook nog een hoogtepunt?  

De saamhorigheid in de eerste lockdown heeft mij echt geraakt. Ik had toen werkelijk het idee 
dat de hele samenleving bezig was dit gezamenlijk te bevechten. Mensen gingen zingen vanuit 
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hun ramen, klappen voor de zorg. Er was natuurlijk ook veel stress, maar het gevoel van 
saamhorigheid maakte het wel iets dragelijker. 

Welke impact heeft corona op uw persoonlijke leven? 

Mijn twee oudste kinderen hadden vorig jaar een tussenjaar en gingen reizen. Die hebben we 
in maart teruggehaald. Een was over land op weg naar Azië en die is teruggekeerd uit Turkije. 
De andere was aan het reizen in in Midden-Amerika en moest uit Mexico terugkomen. Een 
week later hadden ze daar vastgezeten. Hun hele tussenjaar is overhoop gegooid door de 
pandemie. Mijn jongste dochter van 18 zit nog op school en had dus alleen maar online 
onderwijs en weinig ruimte voor vertier. Ik zie het lijden van de jeugd dus  ook in mijn eigen 
kinderen. Ook ben ik ben zelf minder aanwezig geweest in het gezin. Juist in de periode dat 
iedereen onder stress staat. Dat vind ik wel jammer. Ik heb gelukkig ook gezien dat we een 
hartstikke sterk gezin hebben en hele stabiele kinderen. Dat leer je ook in crisistijd. Iedereen 
heeft ondanks alles zijn weg gevonden. 

Vragen ze wel is aan u: wanneer is dit voorbij? 

Ze proberen wel vaak los te peuteren wat er in het OMT is besproken. Dat is vaste prik aan 
de eettafel. Mijn gezin is er, net zoals iedereen, klaar mee. Normaal gesproken gaan we met 
kerst met het hele gezin op wintersport. Iedereen gaat nog steeds mee en het is altijd 
ontzettend gezellig. Dat hebben we natuurlijk ook niet gedaan dit jaar. In plaats daarvan 
hebben we vorige week drie dagen in een appartement in Limburg gezeten. Toen kwam die 
Engelse variant waardoor ik daar veel heb moeten werken en ik eigenlijk alleen maar gestrest 
was . Nu heb ik maar voorgenomen om in de lente vakantie te nemen. 

Even de actualiteit: hoe druk is het bij jullie in het ziekenhuis? 

Het aantal opnames neemt hard toe en het aantal medewerkers dat uitvalt stijgt ook nog 
steeds. Wat anders is dan in de eerste golf is dat we belangrijke reguliere zorg zo veel mogelijk 
in stand proberen te houden en dat iedereen inmiddels enorm moe is. Alle afdelingen is 
gevraagd mensen vrij te maken voor de coronazorg. De saamhorigheid in het ziekenhuis is 
gelukkig nooit verdwenen. Er is alleen nog niet heel veel zicht op verbetering: het aantal 
opnames neemt nog dagelijks toe en we zijn nog echt wel een paar weken zoet. De vraag is 
wederom of we het gaan halen en weer net zoals in maart door het oog van de naald zullen 
kruipen. Het wordt spannend. 

De besmettelijkere Britse mutatie. Maak u zich daar zorgen over?  

Het is vooralsnog een epidemiologische observatie. Er zijn nog mogelijke andere redenen 
waarom deze variant in Engeland zo explosief is gestegen maar er zijn wel degelijk ook 
plausibele verklaringen waarom deze variant echt besmettelijker zou kunnen zijn. We horen 
er waarschijnlijk snel meer over, er wordt veel naar onderzoek gedaan. In de tussentijd maak 
ik me hier wel zorgen over. Midden in de winter zit je echt niet te wachten op een besmettelijker 
virus, zeker niet nu de daling van infecties ondanks lockdown niet erg snel lijkt te gaan. 

Zijn de huidige maatregelen nog wel voldoende?  

Op papier wel. Het thuiswerken moeten we na de kerstvakantie wel blijven volhouden. Als we 
weer meer naar het kantoor gaan, zullen de maatregelen van sluiten van scholen, horeca en 
winkels deels tegengewerkt worden. En we moeten ons natuurlijk aan alle standaard 
maatregelen blijven houden, nu weer meer dan ooit. 

Als het moet: welke maatregelen kan het OMT nog meer adviseren? 

Dan kom je echt op het terrein van straatverboden. Dat klinkt erg on-Nederlands. De 
avondklok is bij ons heel erg beladen, onder meer vanwege de Tweede Wereldoorlog. Toch zijn 
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er landen die het wel hebben ingevoerd. Ik zou het echt heel erg verschrikkelijk vinden als we 
die kant op zouden moeten gaan. Maar laat ik positief blijven: ik heb goede hoop dat we de 
komende weken een daling gaan zien, zeker als we allemaal ons best blijven doen. 

Hoe kijkt u naar de vaccinatiestrategie van Nederland? 

Nederland bereidt het zorgvuldig voor. Overhaast beginnen kan ook tot fouten leiden. In 
Duitsland hebben mensen bijvoorbeeld een overdosis gekregen, je kunt je afvragen of dat komt 
omdat er mogelijk toch te snel is begonnen. Misschien dat bij ons de wet van de remmende 
voorsprong gaat gelden straks. Daarnaast is het advies van de Gezondheidsraad om eerst 
kwetsbaren te vaccineren natuurlijk een logische om de ziektelast te verminderen en 
uiteindelijk ook om ziekenhuizen te ontlasten. Wel hoop ik dat zorgmedewerkers in 
ziekenhuizen ook snel gevaccineerd zullen worden. Ik zie dagelijks de enorme drukte in ‘t 
Amsterdam UMC, mede vanwege veel uitval van collega’s door corona. 

2021 wordt het jaar van hoop genoemd. Ziet u dat ook zo? 

Hoop zegt niks. 2021 wordt hét jaar van de oplossing. 

In de eerste twee kwartalen van volgend jaar worden er volgens de huidige planning 22 miljoen 
vaccins geleverd. Wat gaat dat betekenen? 

Dan kun je dus 11 miljoen mensen vaccineren en heb je in ieder geval alle kwetsbaren en een 
groot deel van zorgmedewerkers gehad. Dit moet al een groot effect hebben op de druk op de 
ziekenhuizen. In combinatie met goede teststrategieën zal de samenleving tegen die tijd toch 
echt geleidelijk wel weer wat genormaliseerd kunnen worden. 

Wat gaat u als eerst doen wanneer de maatregelen verleden tijd zijn?  

Ik ga ongebreideld feesten en kroegen bezoeken. Mensen zien, omhelzen. Ik ben best wel een 
beetje van het menselijke en fysieke contact. Ik sla graag een arm om mensen heen en knuffel 
mijn vrienden. Eigenlijk ben ik best klef en dat mis ik nu. 

Wanneer kan dit allemaal weer? 

Om dan toch het woord hoop te gebruiken: ik hoop na de zomer.  Bron: Echt Amsterdams 
Nieuws, 31 december 2020. 
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