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Eerste woorden 

De huidige lockdown had ook in januari zijn weerslag op wat we uitgeven. Logisch, gezien het 
feit dat alle niet-noodzakelijke winkels de deuren sloten. Met als resultaat dat we 13,5 procent 
minder uitgaven dan in januari vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen 
toen was de consumptiedaling groter. 

Non-foodwinkels hadden afgelopen januari te maken met de sterkste daling van hun 
verkopen in zeker zestien jaar, kwam eerder al naar voren uit de cijfers. Consumenten 
gaven dik een kwart minder uit aan kleding, woninginrichtingsartikelen, elektrische 
apparatuur en vervoermiddelen dan een jaar eerder. 

Ook kappers, restaurants, bioscopen, cafés, zwembaden en museums, verdienden bijna 
niets. Dat is de sterkste afname sinds het CBS ruim twee decennia geleden begon met het 
bijhouden van de verkoopcijfers. Aan eten en drinken gaven we daarentegen acht procent 
meer uit. De grootste groei sinds de hamsterwoede van april vorig jaar. 

In vergelijking met vorige maand zijn we wel iets positiever geworden over de economie. En 
weer geneigd iets te kopen. Ook het Click & Collect-systeem en verruimde winkeltoegang helpt 
daaraan mee. Het consumentenvertrouwen is gelijk aan dat van februari en ligt dik onder het 
gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. 

Toch zijn er ook bedrijven die tegen de klippen opgroeien. Crisis of niet. Koopjesketen Action, 
die ook te maken had met gesloten winkels en geen webwinkel heeft, zag de jaaromzet met 
negen procent groeien naar 5,6 miljard, meldt het Financieële Dagblad. Als de pandemie 
voorbij is, kunnen aandeelhouders één miljard aan dividend tegemoetzien. Bron: De Stentor, 
23 maart 2021.  
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© EPA — Gezondheidswerkers nemen coronatesten af in de straten van Mumbai. 

India heeft een lastige variant van coronavirus ontdekt 

India meldt een 'potentieel lastige' variant van het coronavirus te hebben ontdekt, net zoals 
die opdoken in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië. Het coronavirus muteert al 
sinds de pandemie begon, maar de meeste mutaties zijn onbeduidend. Wetenschappers doen 
vooral onderzoek naar varianten die besmettelijker zijn of mensen zieker maken. 
 
De nu in India ontdekte variant zou twee mutaties in het eiwituitsteeksel hebben waarmee 
het zich aan de cellen bindt en zich daardoor mogelijk sneller verspreiden, zegt Rakesh 
Mishra, hoofd van het Centrum voor Cellulaire en Moleculaire Biologie. Volgens het Indiase 
ministerie van Volksgezondheid is de virusvariant bij vijftien tot twintig procent van 
de recente besmettingsgevallen in de deelstaat Maharashtra aangetroffen. 
 
De staat telt zestig procent van alle huidige coronagevallen in India. Het ministerie van 
Volksgezondheid dringt er echter op aan om de aanhoudende toename aan dagelijkse 
infecties niet in verband te brengen met de virusmutatie. De afgelopen 24 uur werden 47.000 
nieuwe coronagevallen vastgesteld en stierven tweehonderdvijfenzeventig Indiërs aan de 
gevolgen van een besmetting, het hoogste aantal doden in ruim vier maanden tijd. Bron: De 
Stentor, 24 maart 2021.  

India meldt vandaag 68.020 nieuwe coronabesmettingen 

De Indiase gezondheidsautoriteiten melden vandaag 68.020 nieuwe coronagevallen, waarmee 
het totale aantal infecties op 12.039.644 uitkomt. Het dodental ten gevolge van het longvirus 
steeg met 291 naar 161.843. Op dit moment zijn er 521.808 actieve gevallen van Covid-19 in 
het Aziatische land, volgens het ministerie van Volksgezondheid. 11.355.993 Indiërs kwamen 
een besmetting te boven. 

Van de nieuwe gevallen werden er 40.414 vastgesteld in de deelstaat Maharashtra. Een 
record. Van de 28 Indiase deelstaten nemen er acht zo'n 85 procent van alle 
besmettingsgevallen voor hun rekening. De staat koerst af op een lockdown om de toename 
te kunnen afremmen. Alleen levensmiddelenwinkels en drogisterijen blijven dan open. 
Bedrijven krijgen het advies om personeel thuis te laten werken. 

Terwijl het virus om zich heenslaat, wordt in India het Hindoeïstische lentefeest Holi-Phagwa 
gevierd. Hoewel er op veel plaatsen maatregelen zijn getroffen, houden de autoriteiten hun 
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hart vast. De inwoners van hoofstad New Delhi werden gevraagd grote samenkomsten te 
vermijden en het Holifeest thuis in besloten kring te vieren. Massale vieringen op pleinen, 
parken, markten en tempels zijn verboden. 

Gezondheidsexperts zijn echter zeer bezorgd, omdat grote ongecontroleerde vieringen 
tot besmettingsclusters kunnen leiden. Ze benadrukken dat als meer mensen gevaccineerd 
zouden worden de situatie onder controle kan worden gehouden. India, dat ruim 1,3 
miljard inwoners telt, heeft nu zo'n 60 miljoen mensen ingeënt. Slechts 9 miljoen van hen 
hebben ook een tweede dosis ontvangen. Bron: AD, 29 maart 2021. 

 

© AFP — Feestgangers nemen een selfie tijdens de viering van het holifestival in Amritsar 

In New Delhi komen onbetaalde vuilsorteerders niet in aanmerking voor 
vaccinatie 

Buiten de Indiase hoofdstad New Delhi wachten ze rustig op de komst van een vuilniswagen 
en duiken dan, gewapend met een plastic zak, het afval in om het te sorteren. Met blote 
handen welteverstaan. De 'aasgieren' op de vuilstort van New Delhi zijn deel van naar 
schatting 20 miljoen mensen die steden wereldwijd schoonhouden. Onbezoldigd. Elke dag 
vindt zo'n 2,3 miljoen kilo afval zijn weg naar de stortplaats.  

Anders dan hun stedelijke betaalde 'collega's' komen de duizenden sorteerders niet in 
aanmerking voor vaccinatie. ‘Het ontbreekt hen aan beschermende materialen of zelfs water 
om hun handen te wassen', zegt Chitra Mukherjee van milieugroep Chintan. ‘De pandemie 
heeft de risico's die deze mensen lopen alleen maar versterkt.' De vuilsorteerders worden niet 
als 'essentiële werkers' gezien 

Als ze niet worden ingeënt, lijden de steden daaronder, klinkt het. Een van hen is daarom een 
online petitie gestart. 'Zij wij geen mensen?', vraagt de 46-jarige Manuwara Begum, die 
in kartonnen hutje achter een vijfsterrenhotel in het centrum van New Delhi woont, zich af. 
Chintan becijferde dat mensen als Manuwara de overheid jaarlijks zo'n 60 miljoen euro 
besparen en miljoenen kilo's CO2-uitstoot voorkomen. Bron: AD, 30 maart 2021. 
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© AP — Indiase vuilsorteerders doorzoeken een stortplaats nabij Mumbai. 

Gedeeltelijke lockdown voor Islamabad 

De Pakistaanse hoofdstad Islamabad is vandaag gedeeltelijk in lockdown gegaan na een forse 
stijging van het aantal dagelijkse besmettingen in sommige risicowijken van de stad en steden 
elders in het land. 

De gezondheidsautoriteiten rapporteerden 4525 nieuw vastgestelde infecties. Een toename 
van ruim 11 procent, waarmee de aantallen van vorig jaar worden overschreden. Toen werd 
een landelijke lockdown afgekondigd. 

Die wist de overheid tot nu toe te voorkomen, maar vanaf 1 april gaan een aantal zwaar 
getroffen steden op slot. De lockdown gaat twee weken duren. Pakistan heeft sinds de uitbraak 
vorig jaar 659.116 besmettingen en 14.256 sterfgevallen gemeld. Bron: AD, 29 maart 2021.  

Industrie in Oost-Azië op volle toeren 

De industrie draait weer op volle toeren in Oost-Azië, het productiehart van de wereld. Ook in 
Europese landen trekt de bedrijvigheid aan. Volgens economen is dat een signaal dat de 
economie weer aan het herstellen is van de coronadreun van vorig jaar. Tegelijkertijd staan 
bevoorradingsketens hierdoor extra onder druk, wat ertoe zou kunnen leiden dat de prijzen 
van tal van producten gaan stijgen. 

Uit verschillende landen kwamen donderdag cijfers over de stand van de industrie. Volgens 
onderzoeksbureau IHS Markit bevindt de graadmeter voor de Zuid-Koreaanse bedrijvigheid 
zich bijvoorbeeld al twee maanden op het hoogste niveau sinds 2010, geholpen door de grote 
vraag naar chips en ondanks de productievertragingen bij autobouwers die juist kampen met 
een tekort aan chips. Bron: AD, 1 april 2021.  
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Reizigers naar Thailand die gevaccineerd zijn toch een week in 
quarantaine  

Reizigers die kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus moeten 
in Thailand een week in quarantaine, in plaats van de gebruikelijke tien dagen in een door de 
overheid goedgekeurd hotel. Reizigers uit sommige Afrikaanse landen waar virusvarianten 
rondwaren moeten twee weken in quarantaine. 

De quarantaine wordt ingekort voor degenen met een certificaat dat bewijst dat ze zijn ingeënt 
met het vaccin van bijvoorbeeld AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna of het 
Chinese Sinovac, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bangkok. Bron: AD, 1 april 
2021. 

Vijf steden in Finland in lockdown 

Finland overweegt om vijf steden, waaronder hoofdstad Helsinki, in lockdown te plaatsen. 
Inwoners zouden dan alleen hun huizen uit mogen met een goede reden. Als het tot een Finse 
lockdown komt, zou dat de eerste keer in het Scandinavische land zijn. 

Voor de bewegingsvrijheid van de Finnen wordt beperkt, moet eerst een commissie zich over 
de wettigheid van de plannen buigen en moet het parlement erover stemmen. Tot nu toe zijn 
slechts 73.516 van de 5,5 miljoen inwoners besmet geraakt en 811 overleden.Daarmee is 
Finland een van de minst getroffen landen in Europa. Op dit moment liggen er nog 295 
coronapatiënten in een ziekenhuis, maar het aantal besmettingen loopt op. Om het virus te 
stuiten, moeten de vijf steden op slot. Mogelijk volgen er meer. Bron: De Stentor, 24 maart 
2021.   

Negeren avondklok in Nederland leverde vorige week 6423 boetes op 

Vorige week heeft de politie 6423 mensen een bekeuring gegeven wegens het negeren van de 
avondklok. Dat zijn er dik 500 meer dan de week ervoor. Het aantal boetes voor samenscholen 
op straat daalde wel licht, van 159 naar 140. 

De politie maakte dit  weekend een einde aan vijftig feesten. 204 mensen kwamen weg met 
een waarschuwing voor het overtreden van de coronamaatregelen, zoals het houden van 
afstand. Bijna gelijk aan een weer eerder. Toen waren het er 217. Bron: AD, 29 maart 2021.  

Nederlanders negeren avondklok 

Nederlanders vertonen zich 's avonds langzaamaan meer buiten na 21.00 uur, zowel 
doordeweeks als in het weekend. Dat meldt het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), dat 
hiervoor 10.000 panelleden van 16 jaar en ouder volgt met een app. 

Woensdagavond zal de avondklok worden verschoven van 21.00 naar 22.00 uur. Het valt dus 
te verwachten dat meer mensen zich tijdens dit extra uur op straat zullen begeven. Maar men 
is de afgelopen tijd sowieso al iets meer buiten rond die tijd.  

Eind januari, toen de avondklok net in was gegaan, was doordeweeks nog geen 3 procent van 
de mensen tussen 21.00 en 04.30 uur op straat te vinden. Vorige week, in de negende week 
van de avondklok, was dit percentage opgelopen tot 3,6. In de eerste week na ingang van de 
avondklok waren op vrijdag en zaterdag 2,6 procent van de mensen onderweg, tegenover 3,4 
procent vorige week. 

‘De trend is redelijk stabiel de laatste weken', zegt onderzoeker Tineke School van het NVP. 
'Al gaat deze eerder iets naar boven dan naar beneden.' Toen de avondklok werd ingevoerd, is 
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het percentage mensen dat na 21.00 uur buiten was ruim gehalveerd, zowel doordeweeks als 
in het weekend. 

Afgelopen zondag was de eerste dag van de zomertijd, terwijl de avondklok nog om 21.00 uur 
inging. Vanaf vandaag begint deze om 22.00 uur, onder andere omdat er volgens demissionair 
minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) veel meer issues met de naleving zouden 
ontstaan met de vroege avondklok. Deze zondag was bijna 3,5 procent van de panelleden 
buiten na negenen. In de vijf weken daarvoor was dat gemiddeld 2,7 procent. Toch is nu nog 
het te voorbarig om conclusies te trekken over de ingang van de zomertijd, volgens School. 

De meeste mensen die na ingang van de avondklok op straat zijn, zitten in de auto of zijn te 
voet. Dit geldt voor zowel de eerste avondklokweek als vorige week, in het weekend en 
doordeweeks. Nog steeds zijn er veel minder mensen met de auto onderweg dan voor het 
ingaan van de avondklok, aldus het Nationaal Dataportaal Wegverkeer. Tussen 21.00 en 
22.00 uur reden in de week voor de avondklok op werkdagen gemiddeld 127 auto's voorbij op 
een druk verkeerspunt. Dat waren er vorige week nog maar 77. Hierbij is gekeken naar 200 
locaties verspreid over het land, voornamelijk snelwegen. Bron: AD, 31 maart 2021. 

 

© Photo News  
 

In België geen afstandsonderwijs voor het lager en secundair onderwijs 
komende week   

 
België sluit vanaf maandag alle lagere en middelbare scholen. ‘Alle lessen worden opgeschort', 
kondigde de Vlaamse minister-president Jan Jambon vandaag aan. In de praktijk komt dat 
voor de Belgische scholieren neer op een week extra paasvakantie, omdat het te kort dag is 
voor het organiseren van online-scholing. ‘We zien dat bij tieners de besmettingscijfers enorm 
hoog zijn, maar de bedoeling is dat scholen vanaf 19 april opnieuw open kunnen’, aldus 
premier Alexander De Croo. 

 
De schoolpoorten van lagere en middelbare scholen blijven dicht vanaf maandag, alle lessen 
worden opgeschort, zo kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) eerder 
vandaag aan tijdens de persconferentie na het Overlegcomité. Er heerst lange tijd verwarring 
over afstandsonderwijs, maar het onderwijsveld hakte vanavond de knoop door: er komt 
volgende week geen afstandsonderwijs voor het lager en secundair onderwijs. Dat werd 
bevestigd aan HLN. 
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‘We zien dat bij tieners de besmettingscijfers enorm hoog zijn, maar de bedoeling is dat scholen 
vanaf 19 april opnieuw open kunnen’, aldus premier Alexander De Croo. Vlaams minister-
president Jan Jambon verduidelijkt dat het gaat om een opschorting van de lessen. In praktijk 
komt dat dus vooral neer op een extra week paasvakantie, aangezien afstandsonderwijs in 
lagere scholen moeilijk is. ‘Enkele middelbare scholen zijn nog bezig met de organisatie van 
examens, die zullen wel doorgaan’, zegt hij nog.   
 
Er volgde al snel verwarring nadat federaal minister van Volksgezondheid Frank 
Vandenbroucke (Vooruit) zei dat het zeker niet de bedoeling is dat er geen onderwijs wordt 
gegeven. Er is beslist dat studenten geen les in de klas kunnen krijgen, zo zei hij. Volgens 
Jambon moesten de scholen zelf uitmaken wat mogelijk zou zijn: ‘Ik wil niet op de zaken 
vooruitlopen, maar ik denk dat het voor het lager onderwijs moeilijk zal zijn (om 
afstandsonderwijs te organiseren, red.). In het middelbaar zijn er in veel scholen examens, die 

gaan gewoon door. Andere scholen zullen zelf moeten kijken wat de mogelijkheden zijn.’ 
 
Het onderwijsveld kwam na het Overlegcomité samen en hakte daar de knoop door. Zo werd 
er beslist dat er ook geen digitale lessen zullen doorgaan komende week om scholieren en 
anderen niet opnieuw te ontgoochelen. ‘Daar waar examens zijn gepland, mogen examens 
blijven doorgaan’, zo zeggen de Vlaamse onderwijspartners. 
 
‘De Vlaamse onderwijspartners nemen akte van de beslissingen van het Overlegcomité. 
Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog 
gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld 
onderling verdeelt. Het kleuteronderwijs dreigt nu de dupe te worden. Het volledige 
onderwijsveld wil solidair zijn met het kleuteronderwijs, vraagt erkenning en wil de druk op 
de kleuterscholen weg. Daarom doet het onderwijsveld een appel aan alle ouders om begrip 
te tonen voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs en om die ene week die volgt indien 
mogelijk in te staan voor de opvang’, zo schrijven de Vlaamse onderwijspartners in een 
gemeenschappelijke verklaring. 
 
‘Wij rekenen op de volledige heropening van het onderwijs op 19 april, met voltijds 
contactonderwijs voor alle leerlingen en daarom vraagt het onderwijsveld nadrukkelijk dat er 
inspanningen gebeuren in de gehele samenleving en dat iedereen de regels naleeft.’ 
 
‘Ikea open en school dicht. Dat is niet mijn visie op de samenleving.’ Vlaams minister van 
Onderwijs Ben Weyts reageert bijzonder ontevreden op de beslissingen over het Onderwijs. 
‘We hebben de afgelopen weken met het volledige onderwijsveld zij aan zij gezweet en gezwoegd 
om onze scholen veilig open te houden. Wij zijn blijven vasthouden aan de overtuiging dat we 
als samenleving prioriteit moeten geven aan ons onderwijs, aan onze kinderen en jongeren. 
Niet alleen in woord, maar ook in daad. En, neen, onze kinderen en scholen zijn níet de motor 
van dit virus’, aldus Ben Weyts. ‘Kinderen treffen om winkels open te houden, ik begrijp dat 
niet. De Ikea open en de school dicht. Dat is niet mijn visie op de samenleving.’ 
 
Oppositiepartij Vlaams Belang gaf minister Weyts en de Vlaamse regering woensdagnamiddag 
in het Vlaams Parlement een veeg uit de pan. Zo noemde parlementslid Roosmarijn Beckers 
de nieuwe schoolsluiting een ronduit schandalige beslissing en sprak ze van gebroken 
beloftes. 
 
Maar ook Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz was opvallend scherp voor minister 
Weyts. Volgens hem is er niemand die de scholen graag sluit, maar was de maatregel nu 
eenmaal noodzakelijk. ‘Als u zegt ‘kinderen treffen om winkels open te houden’, dan val ik van 
mijn stoel. Dat is onbetamelijk, want ook winkels worden getroffen. De leerkrachten één week 
ademruimte geven noem ik met moeite de kinderen hard treffen’, aldus Schiltz.  
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Volgens Vandenbroucke hebben de verschillende regeringen, ook de Vlaamse, woensdag een 
akkoord gevonden over de sluiting van de scholen, ‘in een geest van consensus die je nodig 
hebt om tot actie over te gaan’. Hij is het dan ook niet eens met de kritiek van minister Weyts 
en wijst er fijntjes op dat het de Vlaamse regering was die hamerde op het openhouden van 
winkels als Ikea. ‘Enkele mensen die rondlopen op afspraak rondlopen in Ikea is minder 
riskant qua besmettingen dan groepen kinderen die samenkomen’, aldus Vandenbroucke. ‘En 
we zien jammer genoeg steeds meer besmettingen bij kinderen, die ook hun ouders 
besmetten.’ Vandenbroucke hoopt dat deze maatregelen het mogelijk maken dat de scholen 
na de paasvakantie opnieuw volledig open kunnen.  
 
Ook Jinnih Beels, Antwerps schepen van onderwijs en partijgenoot van Vandenbroucke, uit 
op Twitter kritiek op de beslissing om de scholen te sluiten. ‘Onderwijs blijkt dan toch niet dé 
prioriteit’, schrijft ze. Volgens Beels heeft de ‘paaspauze' grote impact op scholieren en 
studenten en zorgt de aangekondigde sluiting ervoor dat heel wat ouders en lokale besturen 
opnieuw moeten puzzelen om voldoende opvang te voorzien.  
 
‘We hebben er alles aan gedaan om de scholen open te houden, maar de limieten zijn 
bereikt’,  stelt de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) dan weer. De OVSG 
begrijpt dat het vanuit virologisch oogpunt moeilijk was om de scholen open te laten. De 
verenging is wel tevreden dat de kleuters naar school mogen blijven gaan en dat er in de week 
voor de paasvakantie nog examens mogen worden georganiseerd. 
 
Het kabinet van de minister en het onderwijsveld voeren vandaag nog uitgebreid overleg over 
het onderwijs en de invulling die aan volgende week zal worden gegeven. ‘Deze beslissing 
dreigt het onderwijsveld ook te verdelen’, aldus Weyts. ‘Maar het zal ons niet tegenhouden om 
te blijven vechten voor ons onderwijs, voor onze kinderen. Iemand moet het doen.’ Bron: HLN, 
24 maart 2021.  
 

Opnieuw honderden studenten samengekomen op Sint-Pietersplein te 
Gent 

 
Op het Sint-Pietersplein in het Belgische Gent zijn gisterenavond opnieuw honderden 
studenten samengekomen. De meesten vertrokken toen de politie omstreeks 19.40 uur begon 
met ontruimen, maar een harde kern van zowat honderd jongeren weigerde en gooide 
glas naar de agenten. Twee mensen zijn opgepakt. Eén agent raakte lichtgewond na een val. 
 
De politie vond het al relatief vroeg welletjes geweest. Er waren veel te veel studenten op het 
plein, er werd onvoldoende afstand gehouden en er werd teveel gedronken. Alcohol drinken 
mag slechts tot 20 uur. 
 
Omstreeks 20 uur was het plein ontruimd, alleen de rommel bleef achter. De meeste 
studenten waren richting Overpoort geduwd. Ook daar werd het al snel veel te druk, en werd 
er vrolijk gezongen. 
Burgemeester Mathias De Clercq reageert boos op de beelden. ‘Ik betreur dit enorm. Dit is een 
slag in het gezicht van de vele jongeren en mensen die zich wél aan de richtlijnen houden. Ze 
moet beseffen dat ze het zo verprutsen voor al de anderen.’ Bron: De Stentor, 25 maart 2021. 
 
 

Nu officieel in België: in deze winkels hoeft u de komende weken geen 
afspraak maken 

 
Vanaf zaterdag 26 maart kan je in niet-essentiële winkels enkel nog op afspraak terecht. Dat 
heeft het Overlegcomité woensdag beslist. Over welke winkels gaat het? Het vrijdag 
gepubliceerde Ministerieel Besluit legt de lijst officieel vast. 
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Winkelen zonder afspraak kan vanaf zaterdag alleen nog in zogenoemde essentiële winkels. 
De lijst is zo goed als dezelfde als in november, toen niet-essentiële winkels de deuren moesten 
sluiten.  
 
De basisregels blijven in deze winkels gelden: je winkelt alleen en maximaal dertig minuten 
per winkel. Mét mondmasker en de nodige afstand. Minderjarigen uit het eigen gezin mogen 
je wel vergezellen. 
 
In alle andere winkels moet je vanaf zaterdag op voorhand een afspraak maken. Het gaat 
onder meer om kleding- en schoenenwinkels, parfumeriezaken, meubelwinkels, 
elektronicawinkels. 
 
Voor deze winkels gelden nog enkele andere regels: 
 
- Twee personen uit hetzelfde gezin mogen hier samen winkelen. 
- Het aantal klanten dat tegelijk binnen mag, hangt af van de grootte van de winkel. 
Voor grote winkels is er een limiet van 50 personen. 

- Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’-diensten blijven mogelijk, zolang de 
winkelruimte niet betreden wordt. 
 

Verschillende winkelketens bekijken momenteel nog hoe ze het winkelen op afspraak zullen 
organiseren. Duidelijk is alvast dat niet alle niet-essentiële winkels meteen zaterdag de deuren 
zullen openen volgens de nieuwe regels. Meubelgigant Ikea liet al weten zijn Belgische 
vestigingen zaterdag dicht te zullen houden om de nodige voorbereidingen te treffen, en vanaf 
maandag klanten te ontvangen op afspraak. 
 
Elektroketens MediaMarkt en Vanden Borre en schoenenwinkels Torfs en Bristol zeggen 
sowieso mensen op afspraak te zullen toelaten, ook al is dat niet rendabel. Action bekijkt 
momenteel of het Nederlandse systeem, waar al langer op afspraak gewinkeld wordt, ook in 
België kan ingevoerd worden. Bron: De Morgen, 26 maart 2021.   
 

Premier De Croo wil opening scholen op 19 april en heropening horeca 
op 1 mei veiligstellen 

 
Premier Alexander De Croo (Open Vld) wil 19 april (de volledige opening van de scholen) en 1 
mei (opening van de horeca) veilig stellen, maar wil hij niets “zwart op wit op papier zetten”, 
zo stelt hij in de Zevende Dag (Eén). Ook bij VTM NIEUWS maakt De Croo zich sterk dat de 
scholen op 19 april weer zullen openen, over de andere data is hij minder resoluut.  MR-
voorzitter Georges-Louis Bouchez van zijn kant noemt het lockdownbeleid dat deze week is 
afgekondigd, een drieledige mislukking en dat steekt bij de premier. 
 
‘In een crisis moet je soms bijsturen wanneer de omstandigheden anders zijn dan verwacht. 
We hadden gehoopt in de richting van versoepelingen te kunnen gaan, maar bijna gans 
Europa moet die plannen overboord gooien’, aldus de premier. 

De nieuwe maatregelen van het Overlegcomité (sluiting van scholen en niet-essentiële winkels) 
hebben voor De Croo de bedoeling om 19 april veilig te stellen. ‘Eén week extra vakantie gaat 
de strijd tegen de epidemie enorm helpen’, stelt de premier. 

De Croo wijst erop dat de huidige maatregelen gelden tot 26 april. Dat bekent dat in principe 
de niet-essentiële winkels op 27 april zouden kunnen opengaan. Eerder was ook gezegd dat 
de horeca op 1 mei zou kunnen openen, maar Alexander De Croo wil geen datum zwart op wit 
op papier zetten. ‘We gaan zaken geen dag langer gesloten houden dan nodig. Maar in een 
crisis als deze moet je soms durven te zeggen dat je plannen had, maar dat je die plannen 
even in de schuif moest stoppen door de evolutie van de cijfers.’ 
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‘We werken alvast met brede maatregelen naar die datum’, aldus de premier. Daarbij moet 
voor hem naar het brede plaatje gekeken worden, zoals de toestand op de intensieve zorg, 
maar ook naar de levering van vaccins.  

De premier zegt ook vertrouwen hebben dat de sector van de niet-essentiële winkels zich zal 
organiseren. ‘We moeten niet oordelen na één dag. De formule maakt het mogelijk dat deze 
zaken diensten kunnen blijven leveren, zegt hij. 

De Croo kan niet zeggen wanneer het Overlegcomité opnieuw bijeen komt, maar het zou hem 
verwonderen dat er geen formeel overleg zou zijn voor 19 april. 

Wat de staking van maandag betreft, verwijst de Open Vld’er naar het recht op staken, ook in 
Covid-tijden. Maar hij hoopt dat na de staking in tijden dat iedereen boven zichzelf uitstijgt 
ook de sociale partners boven zichzelf uitstijgen.  

‘Ik hoop dat ze tot een akkoord komen’, aldus de premier, die eveneens verwijst naar de brief 
die hij met minister van Werk Dermagne naar de sociale partners stuurde en waarin gesteld 
werd dat bedrijven die het goed deden tijdens de coronacrisis een deel van de bijkomende 
winsten kunnen delen met hun werknemers.  

Ondertussen profileert MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich als dé liberaal, als de man 
die opkomt voor de belangen van de werkende mens en de kleine zelfstandige. De Croo 
repliceert: ‘Wat is het om liberaal te zijn? Er is weinig vrijheid als je geen gezondheid hebt. En 
vrijheid en gezondheid zijn vandaag zeer nauw met elkaar verbonden’, meent de politicus van 
Open Vld. 

‘Spreek eens over vrijheid met een persoon die zwaar ziek is. Vrijheid vandaag heeft in de 
eerste plaats te maken met de gezondheid van de bevolking te vrijwaren,’ zegt De Croo. 

De premier benadrukt dat het Overlegcomité werkt en blijft werken, maar erkent dat er de 
voorbije week discussie was in de Wetstraat. ‘De gezondheid van de mensen is - ondanks het 
politiek gehakketak dat er deze week is geweest - dé prioriteit van alle regeringen in ons land. 
En daar is geen speld tussen te krijgen’, vindt De Croo. ‘Maar als je kijkt naar de grote 
coronabarometer, zie je dat het bij de bevolking helder als pompwater is dat de beslissingen 
nodig waren’, besluit hij.  Bron: HLN (Het Laatste Nieuws), 28 maart 2021.   

Alle Covid-19-bedden op intensieve zorg liggen vol in Gent: ‘We hebben 
niet voor niets gevraagd om voorzichtig te zijn’ 

 
Professor Frank Vermassen, hoofdarts in het UZ Gent, bevestigt de trend. ‘Oost-Vlaanderen 
ligt op dit moment inderdaad vol, het water staat ons aan de lippen. vijfenveertig procent van 
de IZ-bedden is gevuld met coronapatiënten, we hebben dus niet veel marge meer. Als we 
kijken naar Gent, zien we dat we qua aantal besmettingen een week voorlopen op de rest van 
het land. We hadden de derde golf een beetje vroeger dan de rest, we zien nu ook in onze 
teststraat het aantal positieve testen stabiliseren. Hopelijk zijn we er dan ook een beetje sneller 
van af.’ Bron: AD, 29 maart 2021.  
 
Op intensieve zorgen in Gent is het momenteel zoeken naar een vrij Covid-19-bed. De 
ziekenhuizen bevestigen dat de capaciteit van die afdeling, als het over coronagevallen gaat, 
bereikt is. Als er nog veel patiënten bij komen, komt ook de gewone zorg in gevaar.  
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Een coronapatiënt op de afdeling intensieve zorg in het UZ Gent. © Wannes Nimmegeers  
 
 
Waar elke viroloog de laatste weken voor waarschuwde, gebeurt nu ook op de diensten 
intensieve zorg (IZ) van de Gentse ziekenhuizen. Daar is het drummen voor een bed voor 
coronapatiënten. Voor ‘gewone’ patiënten is er op IZ wel nog plaats.  
 
‘Vorig weekend kregen we inderdaad bericht dat de IZ-diensten van onze ziekenhuizen aan 
hun maximumcapaciteit zitten’, zegt schepen voor Sociale Zaken Rudy Coddens (Vooruit). ‘Als 
lokaal bestuur kunnen we daar bitter weinig aan doen, maar er is wel veel overleg tussen de 
ziekenhuizen in de regio. Mensen worden dus wel geholpen en doorverwezen. Maar we hebben 
niet zomaar aan mensen gevraagd om voorzichtig te zijn. De derde lockdown komt geen dag 
te vroeg.’ 
 
In het UZ Gent, ook meteen één van de grote doorverwijshubs van Oost-Vlaanderen, werd 
afgelopen weekend een stop ingevoerd. Dat is ook op maandag nog zo. ‘Patiënten hier binnen 
het ziekenhuis die naar IZ moeten, worden zeker opgenomen op de afdeling’,  zegt de 
woordvoerder van UZ Gent. ‘Patiënten die vanuit andere ziekenhuizen naar ons komen, 
worden geval per geval bekeken met de gezondheidsinspecteur. We hebben inderdaad niet 
veel ruimte meer als we de gewone zorg willen laten doorlopen, maar dat geldt voor alle 
ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen. We puzzelen dagelijks om de bedden zo goed mogelijk in te 
zetten voor corona- en niet-coronapatiënten.’ In  het UZ zijn er nu 65 Covid-19-patiënten 
opgenomen, 31 van hen liggen op intensieve zorg.  
 
Professor Frank Vermassen, hoofdarts in het UZ Gent, bevestigt de trend. ‘Oost-Vlaanderen 
ligt op dit moment inderdaad vol, het water staat ons aan de lippen. 45 procent van de IZ-
bedden is gevuld met coronapatiënten, we hebben dus niet veel marge meer. Als we kijken 
naar Gent, zien we dat we qua aantal besmettingen een week voorlopen op de rest van het 
land. We hadden de derde golf een beetje vroeger dan de rest, we zien nu ook in onze teststraat 
het aantal positieve testen stabiliseren. Hopelijk zijn we er dan ook een beetje sneller van af.’ 
 
De piek in het aantal bedden op intensieve zorg komt altijd wat later dan de besmettingspiek. 
Het zal dus nog wel even erger worden voor het betert. ‘We hebben samen gezeten met alle 
hoofdartsen van Oost-Vlaanderen en hebben natuurlijk al een spreidingsplan klaar liggen. 
Dat kan uitgerold worden als er nog patiënten bijkomen. In eerste instantie verplaatsen we 
patiënten naar West-Vlaanderen. Maar in de eerste golf hebben wij ook veel patiënten uit 
Vlaams-Brabant opgevangen. Dat kan nu ook in de andere richting. Sowieso is er een 
oplossing voor patiënten die toekomen. Daar moeten mensen niet bang voor zijn.’ 
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Ook in het AZ Sint-Lucas klinkt een vergelijkbaar verhaal, al liggen de bedden daar al wat 
langer vol. ‘We zitten al sinds begin vorige week aan onze limiet op intensieve zorg. Aangezien 
er geen bedden meer vrij zijn, hebben we al een aantal patiënten moeten overbrengen naar 
andere ziekenhuizen in de regio. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de provinciale 
gezondheidsinspecteur’, laat woordvoerder Iny Cleeren weten.  
 
In Maria Middelares loopt het sinds maandagochtend een beetje spaak. ‘Het klopt dat het 
enorm druk is. Afgelopen weekend konden we nog een paar patiënten ontvangen van andere 
ziekenhuizen, maar momenteel is de capaciteit van onze dienst intensieve zorg, volgens fase 
1B van het spreidingsplan, bereikt. Onze hoofdarts staat in nauw overleg met de federale 
gezondheidsinspecteur en collega’s uit het netwerk. We volgen de situatie op de voet en zetten 
ons volop in opdat alle patiënten de nodige zorgen kunnen krijgen’, zegt woordvoerder 
Catherine Zenner. Bron: HLN: 29 maart 2021.   
 

België beraad zich over gebruik van AstraZeneca 
 
Experts uit de Belgische taskforce Vaccinatie beraden zich woensdagavond over het gebruik 
van het AstraZeneca-vaccin nu Duitsland heeft besloten mensen onder de zestig jaar uit 
voorzorg daar niet meer mee in te enten. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Tot nu toe heeft België 
zijn vaccincampagne niet onderbroken. Ook niet toen verschillende landen waaronder 
Nederland dat tijdelijk wel deden vanwege mogelijke stollingsproblemen bij gevaccineerden. 
 
Een woordvoerster van de taskforce bevestigt het overleg aan de Vlaamse krant en zegt dat 
een besluit van de coronadeskundigen gebaseerd zal zijn op de adviezen van het Europees 
Geneesmiddelenagentschap EMA. Dat heeft eerder gezegd dat het vaccin veilig en effectief is. 
Een advies van de taskforce, de Hoge Gezondheidsraad en het Federaal Agentschap voor de 
Geneesmiddelen FAGG zal uitgaan naar de federale en regionale ministers van 
Volksgezondheid. Bron: AD, 31 maart 2021.  
 

Belgen willen naar buitenland op vakantie 
 
Deze zomer willen vier op de tien Belgen op vakantie buiten de landsgrenzen. Dat blijkt uit de 
vakantiebarometer van mobiliteitsorganisatie Touring. Toch zijn de meeste reislustigen nog 
voorzichtig, want amper een kwart van hen heeft al een verblijf geboekt. ‘Iedereen wacht af, 
maar we hopen dat er deze zomer eindelijk een einde komt aan onze lockdown die al meer 
dan een jaar duurt’, zeggen de Vereniging Vlaamse Reisbureaus.  Bron: AD, 31 maart 2021. 
 

Rechtbank in Brussel heeft beslist dat de Belgische staat alle 
coronamaatregelen binnen dertig dagen moet opheffen 

 
De rechtbank in Brussel heeft beslist dat de Belgische staat alle coronamaatregelen binnen 
de dertig dagen moet opheffen. Dat meldt persagenschap Belga. De beslissing komt er na een 
klacht van de Liga voor de Mensenrechten. Volgens de krant Le Soir moet de Belgische staat 
een boete van 5.000 euro per dag betalen als dat na dertig dagen niet is gebeurd, met een 
maximum van 200.000 euro. Tegen de beslissing is sowieso nog een beroep mogelijk.  
 
De Brusselse rechtbank van eerste aanleg sommeert de Belgische overheid om binnen dertig 
dagen een eind te maken aan de coronamaatregelen, op straffe van een dwangsom van 5000 
euro per dag. Volgens de rechter zijn de huidige maatregelen gestoeld op wetten die niet 
kunnen dienen als basis voor de ministeriële besluiten waarmee de coronamaatregelen 
uitgevaardigd worden. 
 
De uitspraak volgt op een kort geding dat de Liga voor de Mensenrechten had aangespannen 
en is door de betrokken advocaten aan Belgische media bevestigd. De Liga is een 
onafhankelijke Belgische stichting die “onrechtvaardigheden en willekeurige aanslagen op de 
rechten van het individu of van de gemeenschap” bestrijdt. 
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De rechtbank is van oordeel dat de maatregelen van de regeringen om de verdere verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan illegaal zijn. Volgens Lackner zegt de rechtbank eigenlijk 
dat de wettelijke basis waarop de ministeriële besluiten gebaseerd zijn niet geldig is. 
 
Volgens de rechtbank zijn de maatregelen in België om de verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan illegaal. De maatregelen zijn gebaseerd op de Wet op de Civiele 
veiligheid uit 2007 en twee andere wetten, schrijft De Standaard over de zaak. Die wet kwam 
er na een grote treinramp in Ghislenglien om snel en met urgentie te kunnen optreden na dit 
soort rampen. 
 
De rechtbank oordeelt dat die basis niet volstaat voor de opgelegde coronamaatregelen. De 
rechter geeft de Belgische staat dertig dagen om een gedegen wettelijke basis te voorzien op 
straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag dat die termijn wordt overschreden, tot een 
maximum van 200.000 euro. 
 
Het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken zou het vonnis aan het bestuderen zijn. 
Tegen de beslissing is een beroep mogelijk. 
 
België maakte vorige week bekend verder op slot te gaan, omdat 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 niet-medische contactberoepen als kappers moeten ook weer dicht voor voorlopig vier 
weken. Het aantal personen met wie Belgen buiten hun gezin in de buitenlucht mogen 
afspreken wordt weer teruggeschroefd van tien naar vier personen. Een aantal 
coronamaatregelen blijft, zoals de avondklok. Ook niet-noodzakelijke reizen vanuit België 
blijven tot 19 april verboden. 
 
Er is volgens premier Alexander De Croo gekozen voor een ‘korte pijnperiode, een paaspauze‘ 
in de hoop het virus terug te dringen. 
 
De Mouvement Réformateur (MR), een verbond van centrum-rechtse politieke partijen in 
België, is al langer kritisch op het Overlegcomité, de Belgische variant op het OMT.  
 
‘Deze nieuwe #lockdown is een drieledige mislukking. Het is triest dat de lasten vooral liggen 

op de Belgen die werken. We hebben objectieve gegevens nodig om met het virus te leren leven. 
En vooral de vaccinatie moet sneller’, twitterde voorzitter Georges-Louis Bouchez. 
 
De uitspraak van de Brusselse rechtbank doet denken aan het juridische gesteggel omtrent 
de avondklok in Nederland. De rechtbank in Den Haag kwam tot de conclusie dat de 
avondklok direct moest worden opgeheven, omdat bij de invoering van de ingrijpende 
maatregel geen sprake was van bijzondere spoedeisendheid. 
 
Het was een enorme overwinning voor actiegroep Viruswaarheid die de rechtszaak had 
aangespannen. Het kabinet stond in zijn hemd, maar de euforie was van korte duur. Het 
gerechtshof oordeelde - anders dan de rechtbank - dat er juridisch niets mis is met het 
instellen van de avondklok sinds 23 januari.  
 
De toen ruim 33.000 boetes die waren opgelegd voor het overtreden van de avondklok, bleven 
om die reden van kracht. Bron: AD, 31 maart 2021.  
 

Belgische regering in beroep tegen vonnis opheffen coronamaatregelen 

 
De Belgische regering gaat in beroep tegen het vonnis om binnen dertig dagen 
de coronamaatregelen in het land op te heffen. Een Brusselse rechtbank oordeelde dat de 
maatregelen zijn gebaseerd op wetten die niet de juiste basis zijn voor de ministeriële 
besluiten waarmee de maatregelen uitgevaardigd worden. Volgens minister van Binnenlandse 
Zaken, Annelies Verlinden, voldoet de wettelijke basis wel. Bron: AD, 31 maart 2021.  
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NMBS-baas stelt regering voor ultimatum en dreigt treinverkeer naar kust 
stop te zetten 

 
Sophie Dutordoir, de CEO van de NMBS, dreigt ermee om het treinverkeer naar de kust stop te 
zetten als de regering haar plannen niet herziet. Dat staat vandaag in de kranten 
van Sudpresse en in Le Soir. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) 

reageerde daar donderdagochtend op Radio 1 koeltjes op. 
 
Zoals al langer bekend zullen reizigers naar de kust van zaterdag 3 tot en met zondag 18 april, 
en tijdens het weekend van 24 en 25 april, enkel kunnen plaatsnemen aan het raam, met 
uitzondering van kinderen tot twaalf jaar. Die moeten plaatsnemen naast de volwassen 
persoon die hen begeleidt. 
 
Dutordoir plaatste woensdag in een brief aan premier Alexander De Croo (Open Vld), minister 
van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Mobiliteit George 
Gilkinet (Ecolo) vraagtekens bij de beslissingen van het Overlegcomité. 
 
‘Zoals herhaaldelijk benadrukt, zal de uitvoering van deze beslissingen de NMBS in een 
situatie brengen die, zonder andere dringende en bindende maatregelen van de overheid, 
onbeheersbaar dreigt te worden’, schrijft hij. ‘De situatie die we de laatste uren op het terrein 
hebben waargenomen, toont aan dat de gemaakte afspraken en de gezamenlijke inspanningen 
niet voldoende zijn om de toestroom van reizigers te stoppen.’ 
 
Ondanks alle inspanningen brengen dergelijke situaties de veiligheid van het personeel en de 
reizigers in het gedrang. Dutordoir stelt de regering daarom voor een soort ultimatum: een 
noodbesluit dat de NMBS toelaat om al de beschikbare transportcapacititeit te mobiliseren 
ofwel een dringende maatregel om het reizen met de trein naar de kust strikt te beperken. 
 
Als de regering niet positief reageert op een van de twee verzoeken, is het volgens Dutordoir 
een optie om het verkeer naar de betrokken bestemmingen stil te leggen. ‘De risico's voor 
reizigers en ons personeel zouden dan onaanvaardbaar zijn’, aldus Dutordoir, die aangeeft dit 
scenario wel kost wat kost te willen vermijden. 
 
Van Quickenborne liet donderdagochtend op Radio 1 weten dat de regering hier niet staat 
voor te springen: ‘Als je afspraken maakt, ook al zijn ze moeilijk, dan voer je ze uit.’ Hij voegde 
er wel aan toe dat de raamregel niet eenvoudig zal zijn, maar de NMBS zal kunnen rekenen 
op steun van Securail en de politie. Bron: De Morgen, 1 april 2021.  
 

AstraZeneca levert 259.299 vaccins aan België 
 
AstraZeneca heeft gisteren 259.200 vaccins geleverd aan België, de grootste levering tot nu 
toe van een producent sinds de start van de vaccinatiecampagne. Maandag werden er ook al 
179.000 Pfizer-vaccins geleverd, waarmee een verdere opschaling van de vaccinaties de 
komende weken mogelijk wordt. Bron: AD, 1 april 2021.   

Aprilgrap loopt uit de hand: duizenden mensen dagen op voor nepevent 
in Ter Kamerenbos, politie zet waterkanon in  

In het Brusselse Ter Kamerenbos is een massa volk opgedaagd voor ‘La Boum’, een nepfestival 
dat als aprilgrap werd aangekondigd. Nadat de politie massaal arriveerde, begonnen de 
aanwezigen te roepen en te dansen. De oproerpolitie probeert het grasveld te ontruimen, maar 
dat gaat erg moeilijk. De aanwezigen, die met flesjes naar de politie gooien, weigeren de plek te 
verlaten. 
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Een agent kreeg een projectiel tegen het hoofd in Ter Kamerenbos Beeld Marc Baert 
 

 
 
La Boum, de 1 aprilgrap die helemaal uit de hand loopt: duizenden mensen troepen samen in 
Ter Kamerenbos, oproerpolitie zet waterkanon inBeeld Twitter  
 
 
Het zogezegde festival  met acht podia, honderd dj’s en nul coronaregels in het Ter 
Kamerenbos barstte helemaal los. Het grapje liep compleet uit de hand. Honderden mensen 
zakten toch af naar het verzonnen festival uit protest tegen de coronamaatregelen. 
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Rond kwart na vier arriveerde de politie aan het bos met voertuigen die doorgaans ingezet 
worden bij massa-arrestaties. Iedereen die op het grasveld aanwezig was begon te joelen, 
waarna het feest helemaal losbarstte. Honderden mensen dansten op muziek afkomstig uit 
boxen die ze zelf meebrachten, pintjes vlogen in het rond over de hoofden van de aanwezigen. 
 
De oproerpolitie probeert momenteel het grasveld te ontruimen, maar dat verloopt erg 
moeilijk. De aanwezigen weigeren het Ter Kamerenbos te verlaten. De politie gebruikt het 
waterkanon en pepperspray. Er worden ook drones en helikopters ingezet. De aanwezigen 
gooien met projectielen in de richting van de politie. Eén agent raakte daarbij gewond aan het 
hoofd. De reeds aanwezige agenten krijgen versterking.  
 
Heel wat mensen die afzakten naar het verzonnen festival waren zich ervan bewust dat het 
om een grap ging. Het lijkt erop dat verschillende aanwezigen zijn afgekomen uit protest tegen 
het huidige coronabeleid. Een van de aanwezigen, een persoon uit Bergen, getuigt dat hij in 
geen enkele wetenschappelijke consensus over het coronavirus gelooft. Hij noemt de 
maatregelen overdreven en vindt dat het genoeg geweest is. Bron: De Morgen, 1 april 2021.  
 
 

 
 
 

Spaanse 1 aprilgrap waar 4000 ouderen en hun families op af kwamen 
 
In Spanje zijn donderdag duizenden mensen in een 1 aprilgrap getrapt, nadat een valse 
vaccinatieoproep naar alle tachtig-plussers in de stad Sevilla was gestuurd. De oproep, die 
werd verzonden uit naam van de lokale gezondheidsautoriteiten, werd verspreid via 
WhatsApp. In het bericht stond dat alle mensen van tachtig jaar of ouder zich donderdag, op 
1 april, konden laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze hoefden hiervoor geen afspraak te 
maken. 
 
Volgens de Spaanse krant El País verzamelde zich een rij van ongeveer 4000 ouderen en hun 

familieleden bij het vaccinatiecentrum in Sevilla. De lokale gezondheidsautoriteiten hebben 



18 

 

extra medewerkers opgeroepen en regelden 2000 extra doses met coronavaccins zodat de 
ouderen niet met lege handen naar huis hoefden te keren. 
 
Wel benadrukten de gezondheidsautoriteiten dat het om een geïsoleerd incident gaat en dat 
het nog steeds de bedoeling is dat alleen mensen die een uitnodiging hebben ontvangen zich 
laten vaccineren. Ze hebben aangifte gedaan van het verspreiden van een valse 
vaccinatieoproep, waardoor de geplande vaccinatiecampagne werd ontregeld en een gevaarlijk 
grote menigte vormde. Bron: AD, 2 april 2021.   
 
 

 
 

Foto ter illustratie @ Hollandse Hoogte/AFP  

 

1 april grap in VS 

Arnthia Willis (58) belde donderdag haar dochter, zei dat ze neergeschoten was en hing 
vervolgens op. Een grapje. Met razendsnel resultaat. ‘Meerdere politie-eenheden, vermoedelijk 
tussen de vijftien en twintig agenten van het Wichita Police Department kwamen samen met 
de brandweer ter plaatse’, vertelt politiechef Ronald Hunt, die een klopjacht begon nadat de 
dochter de hulpdiensten inschakelde. 

Bij het huis van Willis was geen teken van leven, waardoor zwaarbewapende agenten met 
schilden en geweren de deur forceerden en naar binnen stormden. 

De moeder bleek op het werk te zitten. Ze werd gearresteerd. ‘Op 1 april kun je een goede, 
leuke grap uithalen, maar als het leidt tot een politie-inval, is het niet grappig meer’, aldus 
politiechef Hunt. Willis wordt verdacht van het onterecht inschakelen van de hulpdiensten. 
Bron: De telegraaf, 2 april 2021.  
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Jill Biden vlak voordat ze in het vliegtuig stapt © Reuters 
 

Jill Biden haalt vermomd als ‘stewardess Jasmine’ 1 aprilgrap uit met 
pers 

 
Jill Biden, de echtgenote van de Amerikaanse president Joe Biden, heeft een 1 aprilgrap 
uitgehaald met een groepje politieke verslaggevers. First lady Jill Biden vermomde zich tijdens 
een vlucht naar Washington als stewardess Jasmine en deelde ijsjes uit. 
 
Biden droeg een zwarte pruik, mondkapje en een naamkaartje met het opschrift ‘Jasmine’. 
Zelfs haar eigen medewerkers zouden niet hebben geweten dat de first lady zelf door het 
vliegtuig liep met vanille-ijsjes. De 69-jarige Biden trok haar vermomming na enkele minuten 
uit en riep ‘April fools!’ tegen de verraste journalisten. 
 
De presidentsvrouw is overigens wel vaker in voor een grapje. Jaren geleden haalde ze ook al 
eens een grap uit in een vliegtuig, schrijven Amerikaanse media. Ze verstopte zich toen in een 
bagagebak boven een passagiersstoel toen haar man vicepresident was. Tegen de eerste 
persoon die toen die bak opende waar ze in lag, riep ze ‘boe!’. 
 
De presidentsvrouw was met het presidentiele vliegtuig onderweg naar Californië, waar ze 
enkele land- en veehouders bezocht evenals een vaccinatie-locatie. Bron: AD, 2 april 2021. 
 
 

 
 
Julia met radio-dj's Tom en Bram © Qmusic 
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Julia trapt in 1-aprilgrap van Qmusic maar wint wél een gloednieuwe auto 
 
Op 1 april in je foute outfit naar een guur industrieterrein gaan, in de hoop dat je een 
gloednieuwe wagen krijgt. Dat klinkt natuurlijk als de grap van het jaar, maar Qmusic-
luisteraar Julia besloot de stoute schoenen aan te trekken en tóch te gaan. Met succes, want 
Julia (22) kreeg tegen alle verwachtingen in daadwerkelijk een splinternieuwe bolide van de 
zender. ‘Ik was echt flabbergasted’, reageert ze vandaag tegen deze site. 
 
De advertentie waarin Qmusic mensen opriep om in hun foute outfit naar een industrieterrein 
te komen om een auto te winnen, was gisteren ook te lezen in deze krant. Julia zag de oproep 
echter op Instagram voorbij komen. Hoewel ze aanvankelijk dacht dat het om een 1-aprilgrap 
zou gaan en er vanuit ging dat ze een speelgoedauto zou winnen, wilde ze de kans op het 
winnen van een échte wagen toch niet missen. En dus besloot ze - in een foute Britt Dekker-
outfit - in haar Opel Astra uit 2002 te stappen en naar de locatie te rijden, die op een halfuur 
rijden van haar eigen huis is. 
 
‘Mijn moeder was ervan overtuigd dat het wel een 1-aprilgrap zou zijn, maar ik dacht: voor 
hetzelfde geld is het geen grap en win ik dus wel een wagen.’ Gehuld in een gekleurde 
paardrijbroek, een T-shirtje met de tekst Fucking Vet (titelsong van een nummer van Britt 
Dekker, red.), geruite sokken, een speelgoedpaard en een blonde pruik kwam Julia aan bij de 
bewuste locatie. Daar zag ze twee vrouwen met een rode Qmusic vlag staan. ‘Ik dacht: nou, 
dat is in ieder geval iets.’ 
 
Julia bleek de enige bezoeker in foute outfit te zijn en dus stuurden de dames haar vervolgens 
door naar een andere plek, op steenworp afstand van het eerste adres. Het kwartje was toen 
nog steeds niet gevallen bij Julia. ‘Ik kwam op een terrein uit met allemaal sloopauto’s en de 
man die daar rondliep vroeg of ik mijn eigen auto even wilde verplaatsen, voor het geval deze 
weggesleept zou worden.’ Zo gezegd, zo gedaan.   
 
Langzaam begon er iets te dagen bij Julia, maar inschatten wat er precies ging gebeuren bleef 
moeilijk. De onbekende man vertelde haar dat hij een jurylid van Qmusic was en liet Julia 
onder meer de Macarena dansen en haar foutste verhaal ooit vertellen. Als dank kreeg ze een 
miniatuurwagentje. ‘Ik dacht: dan is het dit.’ En daarmee was de kous af, veronderstelde 
Julia.  

 

 
 

De advertentie van Qmusic © Qmusic  

Dat bleek niet zo te zijn. Julia werd gevraagd om mee te lopen met de man en zag daar tot 
haar grote verbazing hoe haar eigen auto naar de sloop werd getakeld. Plotseling doken 
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Qmusic-dj’s Bram Krikke en Tom van der Weerd op én zag Julia een spiksplinternieuwe 
Hyundai Kona Electric staan. Die bleek voor haar te zijn. Julia kon haar ogen niet geloven. ‘Ik 
reageerde redelijk rustig, maar dat komt omdat ik echt flabbergasted was.’ 
 
En Julia’s moeder? Die geloofde er in eerste instantie helemaal niks van. ‘Ik belde mijn moeder 
meteen, maar ze geloofde me niet. Daarna belde ze nog een keer en zei ik dat ik ook even langs 
zou rijden. Ze was echt verbaasd.’ 
 
De gok om naar de locatie te rijden, heeft Julia dus een flink cadeau opgeleverd. ‘Ik vond het 
natuurlijk heel spannend, maar ik ben blij dat ik toch ben gegaan’, besluit ze. Bron: AD, 1 
april 2021. 

 
Sgt. Wilson’s Army Show uit Almelo is failliet 

 
Nooit meer White Cliffs of Dover van Vera Lynn en nooit meer Rum and Coca Cola van The 
Andrew Sisters. De coronacrisis legt  de Sgt. Wilson’s Army Show uit Almelo het zwijgen op. 
Na zeventien jaar geen bevrijdingsmuziek uit de jaren 40 en 50 meer. Het gezelschap 
is bankroet.  
 

 

© Sergeant Wilson's Army Show  

Coronacrisis nekt showgezelschap uit Almelo: Goodbye Sgt. Nelson’s Army!  Nooit meer White 
Cliffs of Dover van Vera Lynn en nooit meer Rum and Coca Cola van The Andrew Sisters. De 

coronacrisis legt de Sgt. Wilson’s Army Show uit Almelo het zwijgen op. Na zeventien jaar geen 
bevrijdingsmuziek uit de jaren veertig en vijftig meer. Het gezelschap is bankroet. 

Sgt. Wilson’s Army Show was eind 2019 net terug van een tournee van twee maanden door 
Canada. Daar deed het gezelschap dertig optredens en legde in een eigen tourbus ruim 20.000 
kilometer af. Het publiek bestond voor een belangrijk deel uit Nederlandse emigranten en hun 
kinderen en kleinkinderen, zoals bij de vierentwintig eerdere trips door Canada. Bron: 
Tubantia, 24 maart 2021.    

Farmaceut AstraZeneca heeft Europese goedkeuring gevraagd voor 
productie van het vaccin in Leiden 

Farmaceut AstraZeneca heeft Europese goedkeuring gevraagd voor de productie van zijn 
coronavaccin bij Halix in Leiden. Het Brits-Zweedse bedrijf diende een verzoek in bij het 
Europees Geneesmiddelenbureau EMA in Amsterdam, aldus de Europese commissaris voor 
Gezondheid, Kyriakides. 
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Een snelle goedkeuring zou tegen het einde van de maand al kunnen leiden tot de eerste 
leveringen aan de Europese Unie, verwacht Kyriakides. EMA zal de beoordeling in 
een versnelde procedure deze week doorvoeren. ‘Als het proces zo soepel verloopt als 
verwacht, hopen we al deze maand leveringen vanuit deze productielocatie te zien.' Bron: De 
Stentor, 24 maart 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halix in Leiden gaat coronavaccins van AstraZeneca produceren 

Het bedrijf Halix in Leiden mag de coronavaccins van AstraZeneca gaan produceren voor 
Nederland en de andere landen in de Europese Unie. De fabriek is vrijdag goedgekeurd door 
de toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De goedkeuring betekent dat 
er meer vaccindoses beschikbaar komen. 

De Europese Unie hoopt snel leveringen uit de fabriek te ontvangen. Ook de Britten rekenen 
daarop. Het touwtrekken is daarom al geruime tijd gaande. AstraZeneca levert al maanden 
veel minder vaccins aan de EU dan afgesproken. Critici wijzen erop dat het Verenigd 
Koninkrijk juist al veel vaccins krijgt die op EU-bodem zijn gemaakt. 

Met de Halix-locatie erbij zijn er nu vier productievestigingen met een vergunning voor de 
productie van het vaccin. Intussen is er ook een extra locatie goedgekeurd voor het vaccin van 
Pfizer/BioNTech, in het Duitse Marburg. Reeds vorige week werd positief geoordeeld over een 
extra locatie voor de productie van Moderna, in Visp in Zwitserland. Samen 
met veranderingen in de productieprocessen moet dit allemaal leiden tot een verhoging van 
de aantallen vaccins. 

Transport en opslag van flacons met het Pfizer-vaccin mogen voortaan ook voor korte perioden 
bij temperaturen tussen de -25 en -15 graden Celsius. Ze kunnen dan dus door gewone 
vriezers worden bewaard en hoeven niet in vriezers die de -90 graden halen. ‘Verwacht wordt 
dat het de snelle uitrol en distributie van het vaccin in de EU zal vergemakkelijken door de 
behoefte aan koude opslagomstandigheden bij ultralage temperatuur in de hele 
toeleveringsketen te verminderen’, zegt EMA. Bron: De Stentor, 26 maart 2021. 
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Matthäus-Passion Concertgebouworkest geannuleerd 

De stream van een nieuwe uitvoering van Bachs Matthäus-Passion door het Koninklijk 
Concertgebouworkest onder leiding van Philippe Herreweghe gaat niet door. Een externe 
medewerker is tijdens de voorbereiding positief getest op corona, aldus een woordvoerder van 
het orkest. ‘Uit voorzorg is besloten om de repetities en de registratie te annuleren.’ 

Het Concertgebouworkest zal als vervanging de uitvoering van de Matthäus-Passion onder 
leiding van Iván Fischer uit 2012 streamen. Deze stream heeft plaats op zaterdag om 20.00 
uur via de Facebook- en YouTube-kanalen van het orkest, en is daarna nog gedurende twee 
weken terug te zien op concertgebouworkest.nl/video. Bron: De Telegraaf, 26 maart 2021.   

Herten in hertenkamp Kralingse Bos hebben overgewicht 

Niet alleen mensen worstelen met extra coronakilo’s, ook de hertjes in het hertenkamp in het 
Rotterdamse Kralingse Bos durven nauwelijks nog op de weegschaal te gaan staan. Bezoekers 
voeren de dieren dagelijks zoveel lekkers, dat de normaliter zo lichtvoetige grazers kampen 
met overgewicht. 'Iemand voerde ze niet zolang geleden zelfs droge worst.'  

Boswachter Alisa Troost maakt zich zorgen over de lichamelijk steeds verder uitdijende kudde, 
geposteerd op het strak afgezette terrein langs de Kralingse Zoom. ‘Als je er oog voor hebt, dan 
zie je dat sommige te zwaar zijn. Ze eten zó makkelijk. Dan gaan ze ’s middags op het lage 
gedeelte een beetje rusten, maar dan nóg krijgen ze brood toegeworpen.’ 

Brood ja, ook een ergernis voor de verzorgers. ‘Een hert hoort gras te eten. Of appeltjes en 
worteltjes, keurig in partjes verdeeld. Die dieren hebben vier magen, en brood vormt op den 
duur één grote bal. Daar krijgen ze last van, want dat is hartstikke slecht. Wij geven ze een 
uitgebalanceerd menu, die hapjes tussendoor zijn allemaal extra.’   

Ze snapt het wel hoor, dat enthousiasme van de bezoekers: kinderboerderij dicht, Plaswijck 

dicht, Blijdorp dicht. ‘Wij zijn het enige dierenparkje dat open is, omdat het in de openbare 

ruimte ligt. En mensen hebben grote behoefte om een ommetje te maken, en zeker met 

kinderen komen ze dan al snel hierheen. Voor die kleintjes is het ook hartstikke leuk om 

een hertje aan te raken.’   

Hoe dan ook: géén brood. Bovendien trekt dat allerlei ongenode gasten aan, zoals ratten. ‘Ik 
spreek er wel eens iemand op aan, hoor’, zegt Alisa Troost. ‘Weet u dat dit heel slecht is voor 
deze dieren? Vaak is men zich daar niet van bewust.’  

Trouwens, het kan altijd bonter, getuige een opvallende vondst in het hertenkampje in Pernis. 
‘Daar ontdekten we van die droge worsten op de grond’, vertelt ze. ‘Iemand dacht kennelijk 
dat ze die ook wel zouden lusten.’ De tip voor de liefhebbers: voeren mag, maar doe het met 
mate.  ‘En ze hebben beweging zat, hoor. Die overtollige kilo’s raken ze op den duur heus wel 
weer kwijt.’ Bron: AD, 24 maart 2021.    
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© Jan Kok | Boomerang Fotografie — Lekker hertjes voeren in het Kralingse Bos, maar al die 
snacks tikken wel aan. Foto/credit: Jan Kok 

 

De boswachters geven de hertjes in verschillende hertenkampen in de stad een 
uitgebalanceerd menu. Alle verdere hapjes tussendoor zijn extra. ‘In Pernis voerde iemand ze 
droge worsten.’ © Jan Kok | Boomerang Fotografie   

 

WHO waarschuwt voor nepvaccins: ‘criminelen vullen lege flacons’ 
 
De wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor illegale handel in coronavaccins. Ook stelt 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, dat er mogelijk nepvaccins 
in omloop zijn. ‘Een aantal overheidsorganisaties heeft verdachte aanbiedingen gehad’, zei hij 
vandaag op een persconferentie, zonder concrete voorbeelden te noemen.  
 
Volgens Tedros azen criminele groepen erop om de enorme onbeantwoorde vraag naar vaccins 
te misbruiken. ‘We zijn er alert op dat vaccins uit de leveringsstroom worden weggeleid, en er 
later weer in terechtkomen. Er is geen garantie dat ze constant op koude temperatuur zijn 
vervoerd.’  
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Tedros Adhanom Ghebreyesus. © AP 
 
 
Daarnaast worden vervalste vaccins op het dark web aangeboden, stelt de WHO. Lege 
vaccinflacons zouden worden misbruikt. Daarom roept de WHO overheden op heel secuur te 
werk te gaan met het afval na vaccinatie, zodat de lege doses niet opnieuw kunnen worden 
gebruikt. Lege flacons moeten worden vernietigd. Tedros waarschuwt mensen niet te proberen 
een inenting buiten overheden om te bemachtigen. ‘Deze vaccins kunnen ondermaats of 
vervalst zijn, en kunnen serieuze gezondheidsschade opleveren.’ 
 
Eerder deze week waarschuwden de internationale politieorganisatie Interpol en de 
Amerikaanse veiligheidsdienst HSI al voor het gevaar van illegale vaccins. ‘Vanaf het 
allereerste begin van de pandemie proberen criminelen in te spelen op de angst van mensen 
om snel geld te verdienen’, zegt Jürgen Stock, secretaris-generaal van Interpol. ‘Nepvaccins  is 
het nieuwste voorbeeld van dit bedrog. De netwerken hierachter hebben globale ambities.’ 
 
In China en Zuid-Afrika zijn al valse vaccinhandelaars betrapt. Interpol stelt dat valse 
inentingsmiddelen bijvoorbeeld worden aangeboden aan verzorgingshuizen.  Bron: Tubantia, 
26 maart 2021. 
 

Nepvaccins in beslag genomen op vliegveld van Campeche in Mexico 
 
Mexico tast nog steeds in het duister over 5700 doses van het Russische Sputnik V-vaccin die 
afgelopen week op het vliegveld van Campeche in beslag werden genomen. In twee koelboxen 
aan boord van een privévliegtuig met bestemming Honduras werden 1155 flacons gevonden 
met het coronavaccin. Althans zo leek het.  

Justitie in het Midden-Amerikaanse land is er nog niet zeker van dat het daadwerkelijk 
om Sputnik V gaat of om nepvaccins. De distributeur van het Russische vaccin claimde dat 
het om namaak ging, maar het hoofd van de Mexicaanse douane zei later dat ze echt waren. 
 
Het Hondurese vastgoed- en textielbedrijf Grupo Karim's, dat ruim twintigduizend mensen in 
dienst heeft, zegt dat de vaccins bedoeld waren voor personeelsleden en hun families. Gratis. 
Niet voor verkoop. De werknemers zouden zwaar zijn getroffen door de pandemie en het bedrijf 
zocht naar een manier om hen te helpen. 
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© AFP — De douane in het Mexicaanse Campeche vond 1155 flacons met wat lijkt op het 
Russische Sputnik V-vaccin.  

Zolang niet duidelijk is wat er precies de in de ruim elfhonderd flesjes zit, kunnen de zeven 
bemanningsleden en passagiers van het vliegtuig niet worden vervolgd. Het Russische 
staatsinvesteringsfonds, dat samenwerkt met de Mexicaanse overheid, zegt na bestudering 
van foto's van de in beslag genomen flacons dat het om nepvaccins gaat. 
 
De vorm van, en de etiketten op, de flesjes zouden daarop duiden. Ook zou de manier van 
vervoer niet conform de Russische voorschriften zijn geweest. Grupo Karim's wil niets zeggen 
over de herkomst of echtheid. Horacio Duarte, hoofd van de douane, verklaarde dat ze flacons 
in elk geval niet door de Mexicaanse overheid zijn ingekocht. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.  

EU en VK sluiten overeenkomst 

De Europese Unie en Groot-Brittannië staan op het punt een overeenkomst te sluiten die 
moet voorkomen dat EU-landen de export van coronavaccins naar Groot-
Brittannië kunnen blokkeren, meldt de Britse krant The Times zaterdag. De deal zou nog dit 

weekend worden afgerond. 

Door de overeenkomst kan de EU niet meer dreigen met een verbod op de export van vaccins 
van fabrikant Pfizer/BioNTech naar Groot-Brittannië. In ruil voor die belofte ziet Groot-
Brittannië af van een bestelde levering van AstraZeneca-vaccins die op lange termijn vanuit 
Nederland zou worden geëxporteerd. 

De trage levering van coronavaccins aan de EU leidt in toenemende mate tot 
een conflict tussen Londen en Brussel. Centraal in de meest recente ruzie over de vaccinaties 
is een farmaceutische fabriek in Nederland. Die fabriek moet volgens de Britse premier Boris 
Johnson vaccins van AstraZeneca  maken voor de Britten. Dat wordt op het continent betwist. 
De fabriek van de onderneming Halix in Leiden is vrijdag officieel goedgekeurd door het 
Europees Geneesmiddelenbureau EMA. 

De EU is op haar beurt van mening dat Groot-Brittannië meer zou moeten leveren, onder meer 
om te helpen compenseren voor de vertraagde leveringen van fabrikant AstraZeneca. 
AstraZeneca levert al maanden veel minder vaccins aan de EU dan afgesproken. 
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Woensdag werd bekend dat vanuit Brussel en Londen toenadering tot elkaar werd gezocht 
om ervoor te zorgen dat er meer vaccins beschikbaar komen voor de burgers van alle 
partijen. Bron: AD, 27 maart 2021.   

VIG is geen voorstander van Europees exportverbod op vaccins 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is geen voorstander van een Europees 
exportverbod op vaccins en grondstoffen. De brancheorganisatie voor ontwikkelaars van 
vaccins en geneesmiddelen zet in op samenwerking tussen landen. 

‘Als een land een exportverbod instelt, heeft de productie over de hele wereld daar last van. 
Als je voor de hele wereld produceert, moet je met de hele wereld samenwerken', benadrukt 
de VIG. De sector heeft baat bij stabiliteit. 

‘Als de stenen vallen, moet je eerst zorgen dat het vallen stopt. Het kost tijd om ze daarna 
weer overeind te zetten. Maar als je zorgt dat de stenen niet gaan vallen, blijven ze 
wel overeind staan', redeneert de VIG. 

Europa wil mogelijk de export van vaccins naar het Verenigd Koninkrijk blokkeren. Daar  is 
het coronavaccin van AstraZeneca , dat onder meer in Leiden wordt gemaakt, veelgebruikt. 
De levering van dat vaccin aan de Europese Unie verloopt moeizaam. Bron: AD, 27 maart 
2021.  
 

 

 
In VK in september derde vaccinatie 
 
De Britse overheid wil in september beginnen om de bevolking een derde coronaprik te geven. 
Die extra inenting tegen het coronavirus, een zogenoemd 'booster shot', moet de 
Britten beter beschermen tegen nieuwe virusvarianten 
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70-plussers, zorgpersoneel en bepaalde risicopatiënten, komen als eerste aan de beurt, zegt 
vaccinatieminister Nadhim Zahawi tegen de Daily Telegraph. Tegen die tijd zouden er 

volgens Zahawi acht verschillende vaccins beschikbaar moeten zijn. 

Het Verenigd Koninkrijk opent binnenkort drive-thru's, waarbij mensen in hun auto kunnen 
worden gevaccineerd. Dat moet ook jongeren over de streep trekken om zich te laten inenten 
tegen het longvirus. 

Tegen eind juli moeten alle Britse volwassenen minstens één keer zijn geprikt, kondigde de 
regering eerder aan. Tot nu toe kregen ongeveer 30 miljoen mensen een eerste 
dosis toegediend. Ruim 3 miljoen mensen kregen al een tweede injectie. Bron: AD, 27 maart 
2021.  
 

In VK nog maar 4717 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd 
afgelopen etmaal 
 
De gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen 24 uur nog maar 
4715 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is de geringste toename sinds eind 
september. De piek lag op 8 januari met ruim 68.000 extra gevallen in een dag tijd. Sindsdien 
is de tendens dalende dankzij de vlotte inentingscampagne. Inmiddels hebben al bijna 30 
miljoen Britten ten minste de eerste prik gekregen tegen Covid-19. 

De jongste cijfers ondersteunen premier Boris Johnson in zijn plannen de strenge lockdown 
nu te versoepelen, ook al blijven wetenschappers waarschuwen voor virusmutaties. Tijdens 
een toespraak bij de aftrap voor de campagne van de Conservatieve partij voor lokale 
verkiezingen in mei, stelde Johnson de mensen zaterdag de mogelijkheid van een pint bier en 
een bezoek aan de kapper in het vooruitzicht. 

Johnson zei dat het massaal vaccineren en de bedrijfsvriendelijke politiek van zijn regering 
het herstel van de economie zullen aanjagen. ‘Prik na prik, baan na baan.’ Hij gaf toe dat 
momenteel een derde Covid-golf over Europa spoelt en dat die ook Groot-Brittannië over een 
week of drie zou kunnen bereiken. ‘Het cruciale verschil is dat elke stijging van het aantal 
infecties en ziekenhuisopnames afdoende wordt gematigd door de vaccinatiecampagne.’ 

Wales nam zaterdag al een voorschot door opheffing van de reisbeperkingen in het land, nu 
de genomen maatregelen de dodelijke tweede coronagolf deze winter lijken te hebben 
bedwongen. In Engeland is de 'blijf-thuis-regel' vanaf maandag minder strikt. Groepen van 
maximaal zes personen mogen elkaar dan buiten ontmoeten. Bron: De Stentor, 27 maart 
2021.   

Verplichte coronatest voor vrachtwagenchauffeurs die naar VK reizen 

Vrachtwagenchauffeurs die vanuit het buitenland naar Engeland reizen, kunnen vanaf 6 april 
te maken krijgen met verplichte coronatesten. Ze moeten zich in eerste instantie binnen 48 
uur laten testen. Daarna moet iedere 72 uur een coronatest volgen, aldus minister van 
Transport Grant Shapps. 

Het Verenigd Koninkrijk wil met die nieuwe regels de verspreiding van 
nieuwe coronavarianten beter kunnen monitoren. Die gemuteerde versies van het virus 
worden gezien als besmettelijker. De Britse regering had niet-essentiële internationale reizen 
al verboden, maar vrachtwagenchauffeurs vallen niet onder dat reisverbod. 

De nieuwe testplicht geldt alleen voor vrachtwagenchauffeurs die meer dan twee dagen in 
Engeland blijven.  Bron: De Stentor, 28 maart 2021.  

Meer dan 30 miljoen vaccinaties gezet in VK 
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Meer dan dertig miljoen inwoners van het Verenigd Koninkrijk hebben tot nu toe hun eerste 
coronaprik gekregen, heeft het Britse ministerie van Gezondheid zondag bekendgemaakt. Het 
gaat om zo'n zevenenvijftig procent van alle volwassenen. Ruim 3,5 miljoen van hen hebben 
ook al een tweede prik ontvangen. 

Het ongeveer zesenzestig miljoen inwoners tellende Verenigd Koninkrijk gaat in Europa aan 
kop met het vaccineren van burgers. Het aantal vaccinaties is terug te zien in de 
besmettingscijfers. Zondag werden 3862 nieuwe besmettingsgevallen gemeld. Zaterdag ging 
het om 4715 gevallen, de geringste toename sinds eind september. De piek lag op 8 januari 
met ruim 68.000 gevallen in een dag tijd. ‘Het vaccin redt levens en is onze weg uit deze 
pandemie’, zei minister van Volksgezondheid Matt Hancock zondag. 

De jongste cijfers steunen premier Boris Johnson in zijn plannen om de strenge lockdown 
snel te versoepelen, ook al blijven wetenschappers waarschuwen voor virusmutaties. In 
Engeland is de 'blijf-thuis-regel' vanaf maandag bijvoorbeeld minder strikt. Groepen van 
maximaal zes mensen mogen elkaar dan buiten ontmoeten. Bron: De Stentor, 28 maart 2021.  

Happy Monday in VK 

'Happy Monday' in het Verenigd Koninkrijk. De Engelsen mogen er hun woningen weer 
uit zonder daarvoor een goede reden te hebben. Het betekent een grote stap in het versoepelen 
van de coronamaatregelen die het land al maandenlang in hun greep houden. 
 
Het land is met 126.000 coronadoden de trieste koploper binnen Europa, maar ook wat 
het aantal vaccinaties betreft. Ruim 30 miljoen Britten hebben al een eerste dosis van een 
coronavaccin gehad en de regering durft het nu aan de lockdown-teugels mondjesmaat te 
laten vieren. 

Mensen nu weer buiten afspreken in groepjes van maximaal zes mensen of een onbeperkt 
aantal personen uit twee huishoudens. Ook mogen sportlocaties in de buitenlucht weer open, 
zoals tennis- en golfbanen. Het in huis ontvangen van gasten blijft nog grotendeels verboden, 
maar er zijn uitzonderingen. 

Bij de volgende fase, mogelijk na 12 april, gaan winkels en terrassen weer open. Eind juni 
zouden mogelijk alle sociale contacten weer worden toegestaan. De versoepelingen 
gelden alleen voor Engeland. Schotland, Wales en Noord-Ierland gaan over hun eigen 
planning. Bron: AD, 29 maart 2021.  

VK sluit overeenkomst met GlaxoSmithKline  

Het Verenigd Koninkrijk heeft een overeenkomst gesloten met 
farmareus GlaxoSmithKline voor het 'bottelen en afmaken' van het coronavaccin van het 
Amerikaanse bedrijf Novavax Inc. Het gaat om vijftig tot zestig miljoen doses, verklaarde 
premier Boris Johnson zojuist in een persconferentie.  

Daarin blikte de Britse premier terug op wat hij noemde 'een grote dag met nieuwe vrijheden' 
voor de bevolking. Dit vanwege enkele versoepelingen na een harde lockdown van drie 
maanden. Zo mogen maximaal zes personen uit twee huishoudens elkaar sinds vandaag weer 
ontmoeten in tuinen of openbare ruimte en zijn contactarme buitensporten zoals golf, tennis 
en voetbal alsook recreatief zwemmen weer toegestaan. 

De door de Britten tot 'Happy Monday' gedoopte dag is volgens Johnson een kleine stap vooruit 
maar het gevaar is nog niet geweken. ‘Aa de overkant van het Kanaal verspreidt zich een derde 
golf  en we moeten er rekening mee houden dat die ook ons bereikt met meer besmettingen 
en doden. Daarom moeten we  de immuniteit van de meest kwetsbaren vergroten  en zorgen 
dat ze zo snel mogelijk hun tweede prik krijgen.'  
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Volgens de premier kregen al ruim dertig miljoen Britten een eerste prik en ruim 3,67 miljoen 
ook een tweede.  Johsnon zei dat een nieuwe lockdown niet nodig is zolang de inwoners de 
coronaregels naleven en de vaccins effectief blijven. ‘Ik zie op dit moment niks in onze gegevens 
dat een afwijking van onze routekaart noodzakelijk zou maken.' Bron: AD, 29 maart 2021.  

Koningin Elizabeth woont de honderdste verjaardag bij van Koninklijke 
Australische Luchtmacht 

De Britse koningin Elizabeth is voor het eerst dit jaar weer op pad gegaan voor een publiek 
evenement. Ze kon de kasteelpoort weer uit dankzij de nieuwe versoepelingen van 
coronamaatregelen. De 94-jarige vorstin bleef vooralsnog dicht in de buurt van haar Windsor 
Castle en ging naar het 6 kilometer verderop gelegen luchtmacht-monument in 
Runnymede ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Koninklijke Australische 
Luchtmacht. Elizabeth II is ook koningin van Australië. 

De vorstin is via videoverbindingen aan het werk gebleven tijdens de coronacrisis, maar ze is 
sinds maart vorig jaar nauwelijks meer in het openbaar verschenen. Haar vijf jaar oudere 
echtgenoot prins Philip was recent een maand lang in het ziekenhuis voor behandelingen aan 
een ontsteking en een hartkwaal. 

Het warme weer en de versoepelingen zorgen in veel plaatsen in Groot-Brittannië voor grote 
drukte in bijvoorbeeld parken en op stranden. Bron: AD, 31 maart 2021.   

Bijna 1 op de 3 coronapatiënten in VK die zijn opgenomen geweest 
opnieuw in ziekenhuis vanwege coronavirus 

Bijna een op de drie coronapatiënten die in Groot-Brittannië in het ziekenhuis worden 
opgenomen, belandt binnen vier maanden opnieuw in het ziekenhuis door de gevolgen van de 
ziekte. Een op de acht patiënten sterft. Dat blijkt uit een analyse van de medische gegevens 
van maar liefst 48.000 Covidpatiënten. Onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het 
vaktijdschrift British Medical Journal, meldt The Guardian. 

‘Het verhoogd risico beperkte zich niet tot ouderen, noch tot een bepaalde etniciteit', schrijven 
de onderzoekers. 

Ze benadrukken dat verder onderzoek noodzakelijk is opdat de juiste risicofactoren wél 
aangeduid kunnen worden. ‘Want de langdurige last van Covid-19-gerelateerde morbiditeit 
kan voor ziekenhuizen aanzienlijk zijn.' Daarbij zouden voormalige Covidpatiënten beter 
gevolgd moeten worden, zodat dokters er tijdig bij zijn als er sprake is van 
orgaanschade.  Bron: AD, 1 april 2021. 

Servië heeft duizenden mensen uit buurlanden gevaccineerd 

Servië heeft duizenden mensen uit buurlanden Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, 
Montenegro en Kroatië dit weekend gevaccineerd tegen het coronavirus. In Belgrado 
worden in totaal ruim negentienduizend prikken gezet bij buitenlanders, lieten de lokale 
autoriteiten weten. 

De regering heeft een speciaal vaccinatieprogramma opgezet voor zakenlui uit de regio, om de 
handelsrelaties in het gebied een duwtje in de rug te geven. In een aantal landen in de regio, 
waaronder Bosnië en Noord-Macedonië, komt het vaccineren tegen Covid-19 moeizaam van 
de grond. 

Servië heeft daarentegen reeds twintig procent van zijn bevolking al van een eerste prik 
voorzien. Dertien procent van de zeven miljoen Serviërs is twee keer ingeënt. De regering 
maakt behalve de westerse vaccins ook op grote schaal gebruik van die uit Rusland en China. 
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Volgens lokale media werden de voorwaarden voor het krijgen van een prik niet altijd even 
goed gecontroleerd. Zo zou het tonen van een Bosnisch paspoort voldoende zijn geweest om 
zonder afspraak een prik te krijgen. Een politicus uit Belgrado gaf toe dat veel 'zakenlui' 
familieleden hadden meegenomen om ingeënt te worden, en dat die niet werden geweigerd. 
Bron: De Stentor, 28 maart 2021.   

 

 

Logistiek medewerkers pakken een lading vaccins van het Chinese Sinopharm uit in 
Boedapest. © AP     
 
 

Hongarije binnen EU koploper wat betreft coronavaccinaties 
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Hongarije is binnen de Europese Unie de absolute koploper wat coronavaccinaties betreft. 
Door ook vaccins uit China en Rusland in te kopen, heeft het land meer inwoners kunnen 
inenten dan welk ander EU-land maar ook. Afgelopen week gaf Hongarije twee nieuwe vaccins 
noodgoedkeuring (Convidecia uit China en Covishield uit India), waardoor er nu zeven zijn 
toegelaten.  

21,6 procent van de 9,77 miljoen tellende bevolking heeft inmiddels een eerste 
injectie ontvangen. Ondanks de keus aan vaccins en het recordaantal gezette prikken, heeft 
Hongarije de opmars van het virus nog niet kunnen stuiten. Ook qua aantal doden per hoofd 
van de bevolking voert Hongarije de Europese coronaranglijst aan, aldus de Amerikaanse 
Johns Hopkins-universiteit: 20.161 doden in totaal. Bron: AD, 29 maart 2021.    

Slowaakse premier neemt ontslag, zes ministers stappen op, premier 
bestelde zonder overleg het vaccin Sputnik-V 

De Slowaakse premier Igor Matovic heeft zondagavond aangekondigd dat hij ontslag 
neemt  ten gunste van minister van Financiën en partijgenoot Eduard Heger. De premier wil 
diens functie overnemen. Daarmee hoopt Matovic een einde te maken aan de crisis binnen de 
regeringscoalitie over coronavaccins. De premier lichtte zondag niet toe wanneer de 
banenwisseling plaatsvindt. De leiders van drie van de vier coalitiepartijen stemden in met de 
ruil.   

De Slowaakse coalitie staat onder grote druk sinds Matovic zonder overleg een partij van het 
Russische coronavaccin Sputnik-V bestelde. Dat middel is in de EU nog niet goedgekeurd en 
zijn coalitiepartners hadden die goedkeuring liever willen afwachten. 

Zes ministers, waaronder die van Volksgezondheid, zijn opgestapt vanwege het conflict. Een 
van de vier coalitiepartners dreigde onlangs de stekker uit het kabinet onder leiding van de 
Olano-partij van Matovic te trekken als hij niet opstapt. 

De premier zei eerder alleen onder bepaalde voorwaarden af te zullen treden. Zo wilde hij 
naast een kabinetspositie voor hemzelf ook dat ministers Richard Sulik van Economie en 
Maria Kolikova van Justitie zouden vertrekken. In een verklaring op zondag zei Matovic al zijn 
eisen te laten varen. Bron: De Stentor, 28 maart 2021.  

In Roemenië demonstreren duizenden mensen tegen coronamaatregelen 

Duizenden mensen hebben maandagavond in Roemenië gedemonstreerd tegen de 
coronamaatregelen in het land. Onder meer in de hoofdstad Boekarest en in minstens 
zeventien andere steden gingen actievoerders de straat op na een oproep van de ultra-
nationalistische Alliantie voor de Unie van Roemenen (AUR), die sinds de verkiezingen in 
december 2020 in het parlement zit.  

Demonstranten droegen onder meer slogans tegen een 'medische dictatuur' met zich mee. Op 
een plein voor het gebouw waarin de regering zetelt werd vuurwerk afgestoken. In de Oost-
Roemeense stad Galaţi gooiden demonstranten stenen en vuurwerk naar politieagenten, 
meldde het Roemeense persbureau Mediafax. 
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In Roemenië is het aantal besmettingen de afgelopen tijd flink opgelopen. De intensive care-
afdelingen zitten bijna vol. Op veel plaatsen geldt een avondklok. Bron: AD, 30 maart 2021.   

 

 

© AFP — Het Christusbeeld in Rio de Janeiro, waar vanaf vrijdag weer een lockdown van 
kracht is.   

De grens van driehonderdduizend doden in Brazilië is overschreden 

In Brazilië is woensdag de grens van driehonderdduizend doden ten gevolge van het 
coronavirus overschreden. Het land telde tot dusver drieduizend zeshonderdvijfentachtig  
slachtoffers, meldt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. Dit zijn alleen mensen 
waarvan Covid-19 als officiële doodsoorzaak is vastgesteld. Vrijwel zeker overleden er dus nog 
meer mensen nadat ze besmet raakten met het virus. 
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Nadat het land gisteren voor het eerst meer dan drieduizend doden op een dag telde, lag dat 
aantal een dag later met 2.009 doden iets lager. Na de Verenigde Staten geldt Brazilië als 
meest zwaar getroffen land ter wereld. Bron: De Stentor, 25 maart 2021.  

In Brazilië afgelopen 24 uur meer dan honderdduizend nieuwe 
besmettingen 

In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur voor het eerst meer dan honderdduizend nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Het ministerie van Gezondheid meldde 
donderdagavond 100.158 nieuwe gevallen van het virus. Gisteren werd met 89.992 
besmettingen ook al het hoogste aantal nieuwe coronagevallen geregistreerd.  

Ook overleden het afgelopen etmaal 2777 mensen aan Covid-19, aldus het ministerie. 
Deskundigen zeggen dat het sterftecijfer in werkelijkheid hoger is, omdat het ministerie 
afgelopen dagen de manier van registreren wilde veranderen. Er moesten meer data worden 
ingevoerd, waardoor veel sterfgevallen niet werden geregistreerd. De systeemwijziging is 
inmiddels teruggedraaid, maar zorgt nog steeds voor lagere aantallen, zeggen experts. Dinsdag 
registreerde Brazilië het recordaantal van 3251 doden.  

Het zorgsysteem is in vrijwel het hele land overbelast vanwege de al weken aanhoudende 
toename van het aantal besmettingen. In de meeste steden zijn de intensive care-afdelingen 
vrijwel vol. Verspreid over het land wachten meer dan 6300 mensen op een ic-plek, in sommige 
gevallen komt die te laat en overlijden mensen voordat ze kunnen worden opgenomen. 

Ook de sterftecijfers zijn afgelopen weken naar recordhoogten oplopen. In totaal zijn in het 
land 303.462 mensen overleden aan Covid-19, volgens cijfers van het ministerie. Meer 
dan 12,3 miljoen mensen zijn besmet. 

Terwijl het vaccineren traag verloopt vanwege een tekort aan doses, kondigen regionale en 
lokale bestuurders tegen de zin van president Jair Bolsonaro maatregelen af om de 
verspreiding van het virus te voorkomen. Zo gaat vrijdag Rio de Janeiro, de tweede stad van 
het land, opnieuw in lockdown. Niet-essentiële dienstverlening als winkelcentra, bars en 
restaurants blijven dicht, evenals crèches, scholen en universiteiten.   

Oud-president Lula da Silva van Brazilië beticht zijn opvolger Jair 
Bolsenaro van genocide  

De 75-jarige oud-president van Brazilië, Luiz Inacio Lula da Silva, beticht zijn opvolger Jair 
Bolsonaro in het Duitse weekblad Der Spiegel van 'de grootste genocide in de Braziliaanse 
geschiedenis'. Lula wil dat de politcus zijn excuses aanbiedt voor de manier waarop hij met 
de crisis omgaat. Het aantal coronabesmettingen en sterfgevallen is torenhoog in het Zuid-
Amerikaanse land. 

Bolsonaro op zijn beurt bagatelliseert de pandemie al sinds het begin. Deze week 
verkondigde hij in een speech dat zijn landgenoten snel hun 'normale leven' terugkrijgen door 
zijn 'onvermoeibare strijd tegen het coronavirus'. Na de vier minuten durende zegepreek 
braken in diverse grote steden protesten uit, waarbij de president werd uitgemaakt voor 
'moordenaar' en 'leugenaar' en zijn ontslag werd geëist. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.   
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In Brazilië zijn afgelopen 24 uur 3650 coronadoden geregistreerd 

In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur 3650 coronadoden geregistreerd, meldt het Braziliaanse 
ministerie van Volksgezondheid. Het is het tweede dagrecord binnen een week voor het Zuid-
Amerikaanse land. 

Dinsdag waren er voor het eerst meer dan 3000 coronadoden in Brazilië. De Braziliaanse 
autoriteiten meldden toen 3251 geregistreerde sterfgevallen als gevolg van Covid-19. 

Brazilië breekt de afgelopen weken het ene na het andere grimmige 
record. Donderdag werden voor het eerst meer dan 100.000 besmettingsgevallen vastgesteld. 
Dat aantal ligt vrijdag iets lager. De afgelopen 24 uur werden 84.245 nieuwe gevallen 
vastgesteld. 

Brazilië heeft zowel het één na hoogste aantal coronabesmettingen ter wereld als het één na 
hoogste dodental na de Verenigde Staten. Volgens de gegevens van de Johns Hopkins 
Universiteit zijn er in Brazilië al ruim 12 miljoen besmettingen vastgesteld sinds het begin van 
de coronapandemie. In totaal overleden al ongeveer 300.000 personen in Brazilië aan de 
gevolgen van Covid-19. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.     

In Brazilië zijn binnen 24 uur, voor de tweede dag op rij, meer dan 3000 
coronadoden geregistreerd 

In Brazilië zijn voor de tweede dag op rij binnen 24 uur meer dan 3000 
coronadoden geregistreerd. Het afgelopen etmaal zijn 3438 sterfgevallen gemeld, blijkt uit 
cijfers van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. Dat zijn er ruim 200 minder dan 
vrijdag, toen 3650 doden werden geregistreerd, het hoogste aantal tot nu toe. 

Het vorige dagrecord werd dinsdag gemeld. De Braziliaanse autoriteiten registreerden toe 
3251 overledenen als gevolg van Covid-19. 
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Brazilië breekt de afgelopen weken het ene na het andere grimmige record. Het gemiddelde 
aantal doden per dag over de laatste zeven dagen bedraagt 2548, aldus cijfers van een 
conglomeraat grote media dat dat dagelijks registreert. Ook dat is het hoogste ooit sinds het 
begin van de pandemie. Het is negenendertig procent hoger dan twee weken geleden. Het is 
voor de elfde dag op rij dat het gemiddelde aantal coronadoden boven de 2000 ligt, de 
twintigste dag dat het boven de 1500 uitkomt en al 66 dagen hoger dan 1000.  

Donderdag werden voor het eerst meer dan 100.000 besmettingsgevallen vastgesteld. Dat 
aantal lag zaterdag iets lager. De afgelopen 24 uur werden 85.948 nieuwe besmettingen 
geregistreerd, ruim 1000 meer dan op vrijdag. 

Brazilië heeft zowel het één na hoogste aantal coronabesmettingen ter wereld als het één na 
hoogste dodental na de Verenigde Staten. Volgens gegevens van de Johns Hopkins Universiteit 
zijn er in Brazilië al bijna 12,5 miljoen besmettingen vastgesteld sinds het begin van de 
coronapandemie. In totaal overleden al meer dan 310.000 mensen in Brazilië aan de gevolgen 
van het longvirus. Bron: De Stentor, 28 maart 2021. 

 

© AFP — Een billboard met de beeltenis van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro in 
Carpina in de deelstaat Pernambuco is door tegenstanders besmeurd met rode verf en 
uitwerpselen en beklad met de tekst 'Genocide'. Veel Brazilianen houden Bolsonaro 
verantwoordelijk voor de hoge dodentallen en volgelopen ziekenhuizen met coronapatiënten. 
Bron: De Stentor, 28 maart 2021.   

3780 coronadoden afgelopen etmaal 

Brazilië meldt 3780 coronadoden over het afgelopen etmaal. Het is de afgelopen dagen met 
enige regelmaat gebeurd dat het aantal sterfgevallen boven de drieduizend uit kwam in het 
land. Er is sprake van 84.494 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur. Brazilië is 
een van de landen die erg zwaar getroffen zijn door het coronavirus. Bron: AD, 30 maart 2021.  
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Facebook heeft de officiële pagina van president Nicolas Maduro 
geblokkeerd wegens foute informatie 
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Facebook heeft de officiële pagina van de Venezolaanse president Nicolás Maduro geblokkeerd 
omdat er desinformatie over het coronavirus op zou worden verspreid. Volgens een 
woordvoerder van Facebook werd op de pagina een behandelmethode gepromoot, zonder 
bewijs dat deze methode het virus kan bestrijden. 

Maduro omschreef in januari een geneesmiddel afkomstig van tijm als 'wondermiddel' dat het 
coronavirus zonder bijwerkingen zou neutraliseren. Volgens doktoren wordt deze bewering 
echter niet onderschreven door de wetenschap. 

Facebook heeft ook een video offline gehaald waarin Maduro het middel promoot, omdat dit 
tegen het beleid van het socialemediaplatform ingaat dat stelt dat er geen valse 
beweringen mogen worden gedaan over iets dat gegarandeerd Covid-19 zou voorkomen of 
genezen. ‘We volgen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie die stellen dat er op 
dit moment geen geneesmiddel is voor het virus', aldus een woordvoerder tegen persbureau 
Reuters. 

De Facebookpagina van de president wordt dertig dagen lang geblokkeerd, wat inhoudt dat er 
niets op geplaatst kan worden. Bezoekers kunnen de pagina nog wel lezen. 

Volgens officiële cijfers heeft Venezuela tot nu toe 154.905 coronabesmettingen geregistreerd 
en zijn 1543 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Volgens critici liggen de 
werkelijke cijfers waarschijnlijk echter hoger, omdat het land weinig test. Bron: AD, 27 maart 
2021.  
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Regering Venezuela beschuldigd Facebook van dictatuur 

De Venezolaanse regering heeft Facebook zondag beschuldigd van ‘digitaal totalitarisme’. Ze 
reageert daarmee op het bevriezen van de FB-pagina van president Nicolas Maduro voor 30 
dagen. Volgens Facebook schond het staatshoofd herhaaldelijk het beleid van het sociale 
mediaplatform tegen het verspreiden van verkeerde informatie over COVID-19.  

Maduro beweerde onder andere dat genezing mogelijk is met 
een tijmkruidenoplossing.   Bron: De Stentor, 28 maart 2021.  

Volgens Facebook schond het staatshoofd herhaaldelijk het beleid van het sociale 
mediaplatform tegen het verspreiden van verkeerde informatie over COVID-19. Maduro postte 
onder andere in januari een bericht waarin hij een Venezolaanse orale kruidenoplossing op 
tijmbasis genaamd Carvativir als 'wondermiddel' noemde dat het coronavirus neutraliseert 
zonder bijwerkingen. Volgens artsen wordt deze bewering niet gesteund door de 
wetenschap. Facebook verwijderde ook een video waarin de president het middel promoot. 

Facebook hanteert de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarin staat 
dat er momenteel geen medicatie is die het coronavirus kan genezen. Bron: De Stentor, 28 
maart 2021. 

In Venezuela is oppositieleider Juan Guaido positief getest op 
coronavirus 

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó is positief getest op het coronavirus, zo heeft 
hij zaterdag (lokale tijd) via Twitter bekendgemaakt. Hij zegt met milde symptomen te kampen 
en in quarantaine te zijn gegaan. 
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© AFP — De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó. 

Guaidó wordt onder meer door door de Verenigde Staten en de Europese Unie al sinds begin 
2019 erkend als legitiem staatshoofd van Venezuela, in plaats van de autoritaire leider Nicolás 
Maduro. De Venezolaanse oppositieleider riep zich toen uit tot interim-president vanwege de 
vermeende fraude die tot Maduro's herverkiezing had geleid in het jaar daarvoor. Bron: De 
Stentor, 28 maart 2021.  

 

Chileense president vraagt uitstel voor het opstellen nieuwe grondwet 

De Chileense president Sebastian Pinera heeft het congres gevraagd de verkiezing voor de 
conventie die de nieuwe grondwet moet opstellen uit te stellen tot mei. Dit vanwege de 
grote toename van het aantal coronabesmettingen. 
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In april staan verkiezingen gepland voor een zogenoemde conventie bestaande uit 155 
burgers, die de nieuwe grondwet zullen opstellen. De verkiezingen die op 10 en 11 april 
zouden worden gehouden, zijn verplaatst naar 16 mei, zo zei Pinera zondag in een 
televisietoespraak. De datum van de parlements- en presidentsverkiezingen van 21 
november blijft onveranderd. 

Het aantal coronabesmettingen in Chili neemt sinds vorige maand weer fors toe. In totaal is 
het coronavirus al bij ruim 977.000 Chilenen vastgesteld. De coronapandemie heeft ruim 
22.000 inwoners het leven gekost. Bron: AD, 29 maart 2021. 

 

© AFP — De Chileense president Sebastian Pinera 

Tandartsen en dierenartsen in Frankrijk mogen ook vaccineren 

De Franse gezondheidsautoriteiten hebben bepaald dat ook tandartsen en dierenartsen 
kunnen worden ingeschakeld bij de vaccinaties tegen het coronavirus. De Hoge Autoriteit voor 
de Gezondheid (HAS) breidt het aantal beroepsgroepen dat mag inenten in de 
vaccinatiecampagne verder uit.  

Daarmee zou het tempo van de campagne kunnen worden opgevoerd. De HAS schat dat met 
tandartsen, dierenartsen en apothekers er nu 250.000 extra mensen beschikbaar komen om 
in te enten. Formeel moet de regering nog met het advies van de HAS instemmen. Bron: De 
Telegraaf, 26 maart 2021.  

Vorige week zijn in Nederland weer een stuk minder coronavaccins toegediend dan verwacht. 
Het vaccineren blijft voor het RIVM een ingewikkelde puzzel.  Bron: AD, 30 maart 2021. 

In Frankrijk is controle opgevoerd op stations, vliegvelden en tolwegen 

Om te voorkomen dat Fransen tussen regio's reizen, zonder daar een dringende reden voor te 
hebben, is vandaag de controle op stations, vliegvelden en tolwegen opgevoerd. Ook gelden in 
meer Franse regio's strengere maatregelen. 

Inwoners mogen niet verder dan tien kilometer van hun huis reizen, 
veel winkels zijn dicht en middelbare scholen hebben de lessen gehalveerd. Deze maatregelen 
golden al in zestien andere departementen, waaronder Parijs en omgeving. 

Volgens premier Jean Castex blijft de derde coronagolf aanzwellen, waardoor Frankrijk in een 
kritieke situatie terechtkomt. Het aantal patiënten op de ic's steeg gisteren tot bijna 4800 en 
nadert de piek van de tweede golf in het najaar (4900). Bron: AD, 27 maart 2021.   
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Aantal coronapatiënten op intensive cares in Frankrijk is opgelopen 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in Frankrijk is zondag opgelopen tot 
4872, meldt het ministerie van Gezondheid. Dat is het hoogste aantal tot nu toe in heel 
2021. Tientallen artsen waarschuwen dat de ziekenhuizen een derde coronagolf niet 
aankunnen. 

Het huidige aantal patiënten op de Franse ic's is bijna even hoog als tijdens de laatste piek in 
november vorig jaar. In april vorig jaar lag het aantal nog hoger. Toen lagen ongeveer 7000 
coronapatiënten op de ic's. 

Een groep van eenenveertig ziekenhuisartsen ondertekende zondag een artikel in de Franse 
krant Le Journal du Dimanche waarin werd gewaarschuwd dat artsen binnenkort moeten 
kiezen tussen patiënten bij noodbehandelingen. ‘We kunnen niet langer zwijgen zonder de eed 
van Hippocrates te verraden’, schrijven de artsen. 

‘We zijn behoorlijk zeker over het aantal bedden op de intensive care dat binnen twee weken 
nodig zal zijn, en we weten nu al dat onze capaciteit overschreden zal worden aan het einde 
van deze periode’, staat in de bijdrage in de krant. ‘In deze medische rampsituatie zullen wij 
gedwongen worden om keuzes te maken tussen patiënten om zo veel mogelijk levens te 
redden.’ 

De artsen eisen dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt. ‘Door zorgverleners te laten 
kiezen welke patiënt moet overleven en welke patiënt moet doodgaan, ontvlucht de regering 
op hypocriete wijze haar verantwoordelijkheid. Het wordt tijd dat de regering duidelijk en 
publiekelijk de verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen van haar politieke beslissingen 
voor de volksgezondheid.’ 

In meerdere Franse regio's zijn al een tijdje meer dan tweehonderd op de 100.000 mensen 
geïnfecteerd met het virus. In de regio Parijs zijn dat er zelfs meer dan zeshonderd, reden voor 
de Franse autoriteiten om de bewegingsvrijheid daar extra in te perken en de controles op te 
voeren. Wetenschappers zeggen echter dat deze gedeeltelijke lockdown niet voldoende is om 
de regio's met hoge besmettingsaantallen te beschermen tegen een verdere uitbraak van 
mutaties van Covid-19. 

De Franse president Emmanuel Macron verdedigde afgelopen week zijn beslissing om geen 
derde lockdown in te voeren en scholen open te houden. Wel zei hij dat er waarschijnlijk meer 
maatregelen nodig zijn. Bron: De Stentor, 28 maart 2021.  
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Ouders, studenten en personeel van de Eugene Delacroix highschool demonsteren bij het 
Avicenne hospitaal. © AP  
 

Franse achterstandswijken keihard getroffen door corona  
 
Het armste departement van Frankrijk is ook één van de gebieden die het zwaarst worden 
getroffen door corona. Seine-Saint-Denis, ten noordoosten van Parijs, telt bijna 800 positief 
geteste mensen op 100.000 inwoners, terwijl het landelijk gemiddelde 371 op 10.000 inwoners 
is: ‘Alle bedden zijn bezet.’ 
 
Leerlingen drentelen wat voor de schoolpoort. Ouders houden verhitte gesprekken. Docenten 
beklagen zich bij de toegestroomde pers. ‘Ik heb twee kinderen in de klas van wie een ouder 
is overleden aan corona’, aldus leraar Fabrice Morel. Cameraploegen staan opgesteld bij 
basisschool Eugène Delacroix in Drancy, ten noordoosten van Parijs. Met een reden: ‘In een 
week tijd zijn op de school zesendertig kinderen en een tiental personeelsleden besmet’, had 
de Onderwijsinspectie laten weten. Bron: AD, 30 maart 2021.  
 

Wellicht harde maatregelen in Frankrijk vanwege stijging 
coronapatiënten  
 
De Franse regering past haar beleid aan om de stijging van het aantal coronapatiënten als 
gevolg van een 'derde golf' te temperen. President Emmanuel Macron zal de bevolking hier om 
20.00 uur over toespreken. 
Dat is na beraad met de 'gezondheidsdefensieraad'. Volgens Franse media lijkt de regering 
met harde maatregelen te komen, omdat de president zelf het woord gaat voeren. Voor kleine 
aanpassingen van de bestaande beperkingen zou een toespraak van premier Jean Castex 
voldoen. 

Zo zou besloten kunnen worden onderwijsinstellingen weer te sluiten. De 
'gezondheidsdefensieraad' zou nog een stap verder kunnen kunnen gaan en behalve de 
sluiting van scholen ook weer een keiharde lockdown kunnen invoeren met enkel essentiële 
winkels open en de bevolking ook overdag onder een soort huisarrest. Fransen zouden dan 
dag en nacht met een document de deur uit moeten om aan te geven dat het noodzakelijk is 
dat ze niet thuis zijn. De maatregelen worden in principe genomen voor de negentien 
departementen die al onder strengere maatregelen vallen, maar daar zouden meer 
departementen aan kunnen worden toegevoegd. 

Verwacht worden ook maatregelen om het aantal ernstig zieke coronapatiënten te spreiden. 
Dan zouden patiënten tegen hun zin naar een andere regio kunnen worden overgeplaatst waar 
minder coronapatiënten in behandeling zijn. Mogelijk biedt de overheid dan financiële steun 
aan familieleden om de patiënten te kunnen bezoeken. Frankrijk telt 65 miljoen inwoners en 
heeft met 5000 ernstig zieke coronapatiënten relatief veel mensen met Covid-19 op de 
intensive care. Bron: AD, 31 maart 2021.   

In Frankrijk scholen in regio’s met hoge coronacijfers opnieuw dicht 

De Franse overheid is van plan de scholen in regio's met hoge coronacijfers opnieuw te 
sluiten. In de getroffen departementen krijgen leerlingen de komende vier weken één 
week onderwijs op afstand en een verlengde voorjaarsvakantie. Franse media melden dat er 
later vandaag mogelijk meer harde maatregelen worden bekendgemaakt, gezien het feit 
dat president Macron deze zelf gaat aankondigen. Wellicht worden de restricties die nu voor 
de negentien zwaarst getroffen departement tot het gehele land uitgebreid.  Bron: AD, 31 
maart 2021. 

 

 



44 

 

Frankrijk vanaf zaterdag weer in strenge lockdown 

Heel Frankrijk gaat vanaf aanstaande zaterdag weer in een strenge lockdown, maakte 
president Emmanuel Macron zojuist bekend op televisie. De maatregelen, die al golden voor 
negentien Franse regio's, worden uitgebreid naar alle departementen en gaan een maand 
gelden. 

Tot de maatregelen behoren een avondklok vanaf 19.00 uur, thuiswerken en 
een verbod om verder dan 10 kilometer van je woning een luchtje te scheppen. Verder wordt 
de komende schoolvakantie van twee weken met een week verlengd. 

Macron zei te hopen dat na een maand van extra inspanningen het licht aan het einde van de 
tunnel voor de bevolking weer zichtbaar wordt. Vanaf midden mei zou Frankrijk dan stap-
voor-stap weer open kunnen gaan. Bron: AD, 31 maart 2021. 
 
 

Heel Frankrijk weer in lockdown: scholen en winkels dicht 

 
De lockdown zoals die nu geldt in negentien Franse departementen, wordt uitgebreid naar 
heel Frankrijk. De maatregel gaat zaterdagavond in en zal vier weken duren. 
 
De winkels gaan overal dicht. Fransen mogen nog maar in een straal van tien kilometer rond 
hun huis naar buiten. En thuiswerken wordt de standaard. De scholen gaan bovendien drie 
weken dicht. Daarna worden de lessen op school in etappes hervat. 
 
Dat heeft president Emmanuel Macron woensdagavond bekend gemaakt in een toespraak op 
televisie. ‘We moeten de komende weken nog even volhouden. Daarna komt het einde van de 
tunnel in zicht’, zei de president. ‘De maand april wordt beslissend.’ 
 
Hij wees erop dat de lockdown zoals die de afgelopen weken in een deel van het land gold 
‘effect heeft gehad’. ‘Maar het is niet genoeg. Als we niet meer maatregelen nemen, raken we 
de controle over het virus kwijt.’ Naast de beperkende maatregelen komt er ook meer hulp 
voor ziekenhuizen. Het aantal bedden op ic’s, nu zo’n 7000, wordt uitgebreid tot 10.000.  
 
‘Vanaf half mei gaan we, onder strenge voorwaarden, terrassen weer openen. En daarna 
geleidelijk ook cafés en restaurants.’ De situatie in Frankrijk is de afgelopen weken steeds 
nijpender geworden. Op dit moment is rond de negentig procent van de ic-bedden bezet. De 
situatie is er nu erger dan tijdens de piek van de tweede golf, in november vorig jaar. 
 
Gemiddeld komen er per dag in heel Frankrijk zo’n 30.000 nieuwe besmettingen bij. Sinds 
het begin van de epidemie zijn er ruim 95.000 doden gevallen door corona. 
 
Artsen pleiten al enige tijd voor strenge maatregelen. ‘Frankrijk is de controle kwijt’, schreef 
de voorzitter van Orde van Medici (CNOM) gisteren/woensdag. ‘Het virus is aan het winnen.’ 
 
De ziekenhuisvereniging FHF pleitte toen ook al voor ‘een strenge lockdown’. ‘De situatie in 
ziekenhuizen zal op korte termijn flink verslechteren en al helemaal als er geen strenge 
maatregelen worden genomen.’ Een groep ziekenhuisartsen in Parijs en omgeving luidde 
afgelopen weekend de noodklok. Zij waarschuwden voor overvolle ic’s en zeiden dat ze straks 
wellicht moeten gaan kiezen wie ze nog kunnen behandelen en wie niet. 
 
De situatie buiten de negentien departementen waar al een lockdown gold, is ook aan het 
verslechteren. Ruim de helft van het land zit, volgens de criteria van de regering, in de 
alarmfase: het aantal positief geteste mensen ligt er hoger dan 250 per 100.000 inwoners. 
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Premier Jean Castex zal donderdag het parlement toespreken. Hij gaat dan in op de stand 
van zaken rond de epidemie en op de maatregelen. ’s Morgens zijn er dan een debat en een 
stemming in de Tweede Kamer en ’s middags in de Eerste Kamer. Bron: AD, 31 maart 2021.  
 

De Nationale Vergadering in Frankrijk gaat akkoord met nationale 
lockdown 

 
De Franse Tweede Kamer, de Nationale Vergadering, is zoals verwacht akkoord gegaan met 
weer een nationale lockdown vanaf zaterdag. President Emmanuel Macron had die donderdag 
aangekondigd om de derde golf van coronabesmettingen tegen te gaan. Van de 577 
parlementariërs stemden er 348 voor de nieuwe lockdown en negen tegen. Een groot deel van 
de oppositie boycotte de stemming. 
 
Macron zei wel te hopen dat daarna het licht aan het einde van de tunnel zichtbaar 
wordt. Vanaf midden mei zou Frankrijk dan stap-voor-stap weer open kunnen gaan. Hij 
noemde daarbij terrasjes en culturele instellingen. Bron: AD, 1 april 2021.  
 

 

 
© ANP — President van Frankrijk, Emmanuel Macron 
 

Rockconcert in Barcelona 

In de Spaanse stad Barcelona kunnen vandaag 5000 fans genieten van een rockconcert van 
de band Love of Lesbian. Het testevenement vindt plaats met toestemming van de Spaanse 
gezondheidsdienst en is bedoeld om de effectiviteit van coronascreening bij grote culture 
happenings te beproeven. 

Alle toeschouwers zijn voorafgaand aan het optreden getest en krijgen alleen toegang bij 
een negatieve uitslag. Een code op de mobiele telefoon dient ter controle. De bezoekers zijn 
daarna vrij om te gaan en staan waar ze willen, maar zijn wel verplicht een mondkapje te 
dragen. Alleen bij eten en drinken mag het worden afgezet. 

Kaartjes voor het uitverkochte concert, dat om 19.00 uur begint, kostten tussen de 23 en 28 
euro, inclusief de coronatest en een hoogwaardig mondkapje. ‘Dit is opnieuw een kleine stap 
om concerten en culturele evenementen mogelijk te maken', zegt Boris Revollo, een viroloog 
die de protocollen rond het concert opstelde. 

De concertgangers worden na afloop niet actief gemonitord, maar huisartsen hebben 
wel toestemming om Revollo's team te informeren mocht een van hen besmet blijken. Op 
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basis van die gegevens wordt bekeken wat de besmettingsgraad tijdens het optreden is 
geweest en of die groter is dan onder de normale bevolking. Bron: AD, 27 maart 2021. 

Dagcijfers corona: 139 besmettingen in Twente; één sterfgeval 

In Twente zijn het afgelopen etmaal 139 mensen positief getest op het coronavirus. Er is één 
inwoner overleden door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM woensdagmiddag 
publiceerde. 

Dat aantal ligt in lijn met het weekgemiddelde (137). Vorige week was het weekgemiddelde 
nog 117 besmettingen per dag. Afgelopen week zijn 962 besmettingen vastgesteld, 141 meer 
dan vorige week woensdag, toen het aantal nog op 821 stond. Gisteren werden 85 nieuwe 
besmettingen gemeld. 

De meeste positieve testen waren in Enschede (28), gevolgd door Hof van Twente (15) en 
Twenterand (15). Binnen de regio is Twenterand met 15 gevallen, omgerekend naar 100.000 
inwoners, de gemeente met de hoogste besmettingsfactor (44,5). Voor de hele regio Twente is 
dat cijfer vandaag 22. Daarmee staat de regio vandaag 21e op de lijst van de 25 Nederlandse 
veiligheidsregio’s. 

In de beginmaanden van dit jaar stond Twente nog geregeld in de top 3 van veiligheidsregio's 
met hoogste besmettingsfactor  

In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 28 nieuwe besmettingen gemeld. De meeste 
gevallen komen uit de gemeente Aalten (11), gevolgd door Berkelland (8). In dit deel van de 
Achterhoek werden geen coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 5974 nieuwe besmettingen 
in het afgelopen etmaal. Dat zijn er 989 meer dan dinsdag. Toen werden er 4985 positieve 
tests gemeld. 

Op de intensive care liggen 568 coronapatiënten, 18 minder dan een dag eerder.  Bron: De 
Stentor, 17 maart 2021.   

Tien miljoen coronatesten afgenomen, 1573 coronapatienten in 
ziekenhuis, opname nieuwe opnames blijft oplopen 

Tot dusver is 4,1 procent van alle EU-burgers volledig gevaccineerd. Dat maakte Europees 
Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekend op de top van de 27 EU-leiders. 

In totaal hebben tweeënzestig miljoen EU-burgers tot nu toe een Covid-19-prik gehad. Van 
hen zijn achttien miljoen mensen ook voor de tweede keer gevaccineerd, zoals 
voorgeschreven.  

Volgens Von der Leyen heeft de EU sinds 1 december zevenenzeventig miljoen doses van de 
felbegeerde middelen tegen Covid-19 uitgevoerd naar drieëndertig verschillende landen. De 
EU heeft zelf tot eind deze week achtentachtig miljoen doses ontvangen van de farmaceuten 
met wie de commissie namens de lidstaten de aankoopcontracten heeft onderhandeld. Von 
der Leyen rekent erop dat de teller nog voor eind maart op honderd miljoen staat. 

Voor het tweede kwartaal rekent Brussel op de levering van driehonderdzestig miljoen 
toegezegde doses. Daar zitten vijfenvijftig miljoen doses van het Janssen-vaccin bij, waarvan 
maar één prik nodig is. In totaal is dat genoeg voor meer dan 200 miljoen EU-burgers. 
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Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal heel licht gestegen. 
Ziekenhuizen behandelen momenteel 2192 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er vijf meer 
dan op woensdag, maar iets minder dan op dinsdag en maandag.   

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van zeshonderdvijfentwintig naar 
zeshonderdnegentien. Het is wel de zesde achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de 
zeshonderd ligt. Daarvoor schommelde het aantal ongeveer twee weken lang tussen de 
vijfhonderdvijftig en zeshonderd, en eerder ging het aantal een maand lang heen en weer 
tussen vijfhonderd en vijfhonderdvijftig. 

Verpleegafdelingen behandelen 1573 coronapatiënten, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er elf meer dan een dag geleden.  

Het aantal nieuwe opnames blijft wel oplopen. In de afgelopen zeven dagen hebben de 
ziekenhuizen negentienhonderd nieuwe coronapatiënten opgenomen, gemiddeld ongeveer 
tweehonderdeenënzeventig mensen per dag. Dat is het hoogste peil sinds 10 januari. De 
instroom stijgt al een tijdje en het LCPS verwacht dat dit de komende tijd ook doorgaat, als 
gevolg van de Britse variant van het coronavirus. 

In de teststraten van de GGD zijn nu tien miljoen coronatesten afgenomen. 
Brancheorganisatie GGD GHOR Nederland meldt dat het momenteel alle hens aan dek is. Dat 
geldt niet alleen op de testlocaties zelf, maar ook voor de laboratoria die testen analyseren en 
voor de callcenters die testafspraken maken en bron- en contactonderzoek doen. 

Afgelopen week werd een recordaantal van 518.316 testen afgenomen, aldus GGD GHOR. Dat 
is ruim vijf procent van het totale aantal testen dat sinds de corona-uitbraak in Nederland is 
gedaan. 

De GGD blijft benadrukken dat het belangrijk is dat mensen zich laten testen bij klachten die 
op Covid-19 kunnen duiden. Om de testen af te nemen hebben de gezondheidsdiensten 
intussen een netwerk van zo'n tweehonderdvijftig testlocaties opgebouwd. Bron: De Stentor, 
25 maart 2021.   
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Heerde uit het niets nieuwe coronakoploper 

Het aantal coronabesmettingen is het afgelopen etmaal flink gestegen in Oost-Nederland. Dat 
blijkt uit cijfers van het RIVM. Ten opzichte van gisteren steeg het aantal positief getest 
personen met bijna honderd. Heerde is de nieuwe uitschieter met 113 positieve tests per 
100.000 inwoners. 

In de drie veiligheidsregio's werden het afgelopen etmaal in totaal 748 positief getest op 
corona.  De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland noteerde vergeleken met gisteren de 
grootste stijging in het aantal positieve coronabesmettingen. Het waren er 362, dat zijn er 77 
meer dan een etmaal eerder. 

In IJsselland steeg het aantal besmettingen met 15 ten opzichte van gisteren. In totaal 
noteerde IJsselland 231 positief geteste personen.  Flevoland kwam uit op 155 nieuwe 
gevallen, een stijging van 6. 

Grote brandhaarden in de regio blijven de gemeenten Bronckhorst Zwartewaterland. Die 
gemeente kleuren al langer dieprood. Vandaag kwamen daar drie gemeenten bij, die allemaal 
buurgemeenten van elkaar zijn: Hattem, Heerde en Oldebroek. 

In de gemeente Heerde werden 21 inwoners positief getest op corona, gisteren ging het nog 
om vier  nieuwe coronagevallen. In Hattem steeg het aantal positieve tests van twee naar acht 
en in Oldebroek kwamen er 15 positief geteste inwoners bij, ten opzichte van elf een dag 
eerder. 

Zwartewaterland dat al wekenlang in de ‘kopgroep’ zit zag vandaag een stabilisatie in het 
aantal positieve testen. De teller kwam vandaag ook uit op twintig. In het dieprode 
Bronckhorst is eveneens sprake van een stabilisatie. Er kwamen vandaag opnieuw 
eenentwintig positief geteste inwoners bij. Ommen, tot voorkort ook zwaar getroffen door 
corona, komt vandaag als beste uit de bus met ‘slechts’ elf positieve tests per 100.000 
inwoners. 
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In het hele land werden 7740 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Het is het hoogste aantal in 
een etmaal sinds 8 januari.  

Rotterdam telde afgelopen etmaal de meeste gevallen. Daar testten 340 inwoners positief. In 
Amsterdam kwamen 303 besmettingen aan het licht en in Den Haag werden 213 gevallen 
vastgesteld. In Eindhoven steeg het aantal besmettingen met 119 en in Utrecht met 110. Bron: 
De Stentor, 25 maart 2021.  

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag voor de derde 
opeenvolgende dag toegenomen. Het totale aantal opgenomen patiënten is nu 2238, dat zijn 
er 17 meer dan een dag eerder, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive care liggen 643 coronapatiënten, 18 meer dan een dag eerder. Het is de 
achtste achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de 600 ligt. Daarvoor schommelde het 
aantal ongeveer twee weken lang tussen de 550 en 600, en eerder ging het aantal een maand 
lang heen en weer tussen 500 en 550. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1595 coronapatiënten, één minder dan vrijdag. Het 
afgelopen etmaal zijn 8868 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal 
sinds 7 januari, meldt het RIVM. Vergeleken met vrijdag gaat het om een toename van 
1260. Gisteren werden door het RIVM 7644 nieuwe besmettingen gemeld. De afgelopen dagen 
lag het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld rond de zevenduizend.  

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen afgelopen etmaal, met 468 positieve tests. 
In Amsterdam zijn 385 inwoners positief getest. In Den Haag kwamen 218 besmettingen aan 
het licht, in Tilburg 172, op de voet gevolgd door Utrecht met 171.  

Het afgelopen etmaal zijn 8868 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal 
sinds 7 januari, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vergeleken 
met vrijdag gaat het om een toename van 1260. Gisteren werden 7644 nieuwe besmettingen 
gemeld.  

Afgelopen etmaal vielen 29 coronadoden te betreuren, vier meer dan vrijdag. Sinds het begin 
van de uitbraak zijn ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van bijna 16.500 
mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. Bron: AD, 27 maart 2021.   

Isala Zwolle schaalt door toename coronapatiënten reguliere zorg af 
 
Isala Ziekenhuis in Zwolle schaalt door een toename van het aantal corona-patiënten de 
reguliere zorg weer af. De maatregel gaat mogelijk volgende week al in. 
Het ziekenhuis ziet de afgelopen weken weer meer Covid19-patiënten, die op de IC 
terechtkomen. De verwachting is dat die trend verder doorzet. Bron: De Stentor, 25 maart 
2021. 
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Isala ziekenhuis in Zwolle © Getty Images 
 
  

Veiligheidsregio Twente: ‘lagere coronacijfers zorgen voor verkeerde 
beeldvorming’ 
 
Hoewel de coronacijfers in Twente flink lager zijn dan het landelijke gemiddelde en het geduld 
van inwoners op de proef wordt gesteld, blijft Veiligheidsregio Twente waarschuwen.  
 
Met honderdvierenzestig nieuwe besmettingen per  honderdduizend inwoners in de laatste 
zeven dagen blijft deze regio op dit moment ver achter bij het landelijke cijfer van ruim 
tweehonderdzeventig. Waarnemend veiligheidsregiovoorzitter Arco Hofland wil echter waken 
voor een te positieve beeldvorming. Er is nog altijd sprake van een ernstige situatie.’ Bron: 
Tubantia, 25 maart 2021.  
 

Het Amsterdam Dance Event hoopt komend najaar jubileumeditie te 
houden 

 
Het Amsterdam Dance Event (ADE) hoopt komend najaar alsnog een (deels) fysieke 
jubileumeditie te kunnen houden. Van 13 tot en met 17 oktober vinden verschillende 
conferentie- en festivalevenementen plaats in Amsterdam, maakte de organisatie donderdag 
bekend. 
 
Vorig jaar werd het grootse dance-event vanwege de coronacrisis volledig digitaal gehouden en 
is besloten het 25-jarig jubileum een jaar te verlengen. ‘Met het oog op de toenemende 
vaccinatiedichtheid en testcapaciteit in Nederland, verwacht ADE de heropening van de live-
muziekindustrie te vieren tijdens haar 25-jarige jubileumeditie in oktober in Amsterdam’, laat 
de organisatie weten. Die werkt aan de best mogelijke ADE-ervaring binnen de op dat moment 
geldende COVID-19-maatregelen. 
 
De eerste namen voor het evenement in oktober zijn inmiddels bekend. Onder meer Oliver 
Heldens en Dave Clarke treden op. Zij zullen beiden een show geven in de Melkweg. Ook in 
Paradiso zullen shows te zien zijn. De conferentie staat gepland om plaats te vinden in de 
Felix Meritis. 
 
Jaarlijks komen honderdduizenden mensen vanuit de hele wereld op het evenement in 
Amsterdam af. Afgelopen jaar vond ADE volledig digitaal plaats. Die online-editie, met 
livestreams van optredens en een digitale conferentie, trok volgens de organisatie in de vijf 
dagen miljoenen mensen. Bron: De Stentor, 25 maart 2021.  
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Zomercarnaval verplaatst naar volgend jaar 

 
Het Zomercarnaval in Rotterdam is verplaatst naar juli 2022. De organisatie van Rotterdam 
Unlimited laat weten af te zien van de in Ahoy geplande coronaproof straatparade van dit 
jaar omdat er weinig animo voor was. 

Aan de straatparade, die jaarlijks honderdduizenden bezoekers uit binnen- en 
buitenland trekt, doen ook altijd veel internationale groepen mee. Vanwege coronaristricties 
kunnen zij hun tours niet plannen. De organisatie verwacht de editie van 2022 wel weer in 
het centrum van de stad te houden. Bron: AD, 1 april 2021. 
 

AstraZenecavaccin voor 76 procent effectief 
 

Het coronavaccin van AstraZeneca is in proeven in de Verenigde Staten voor zesenzeventig 
procent effectief gebleken in het voorkomen van symptomatische coronabesmettingen, meldt 
de Brits-Zweedse farmaceut. Dat is drie procent minder dan oorspronkelijk gemeld. De meest 
recente proefresultaten zijn ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder. 
 
De bekendmaking volgde nadat meerdere Amerikaanse gezondheids-
functionarissen AstraZeneca eerder deze week hadden bekritiseerd om het gebruik van 
'verouderde informatie'. De farmaceut zou daarmee hebben willen onderstrepen dat het vaccin 
effectief is. AstraZeneca stelde eerder op basis van onderzoek onder tienduizenden vrijwilligers 
dat het vaccin in negenenzeventig procent van de gevallen effectief was. 
 
Het vertrouwen in het zogenoemde Oxford-vaccin kreeg eerder deze maand een flinke 
klap toen meerdere Europese landen besloten het gebruik ervan tijdelijk op te schorten. Dat 
gebeurde na enkele meldingen van trombose (het ontstaan van bloedstolsels in de aderen) bij 
mensen die met het vaccin van AstraZeneca waren ingeënt. Inmiddels is bekend wat de 
trombose veroorzaakt en hoe deze kan worden behandeld, en is het vaccineren ook in 
Nederland hervat.  Bron: De Stentor, 25 maart 2021.    
 
 

  

© Evan Agostini/Invision/AP — Chris Cuomo 

Speciale toegang tot coronatesten door familieleden gouverneur New 
York 

 Familieleden van de gouverneur van New York kregen begin vorig jaar 
speciale toegang tot coronatesten. Die waren destijds nog niet op grote schaal beschikbaar. 
Ook andere invloedrijke figuren in de staat profiteerden volgens ingewijden van een 
voorkeursbehandeling. 



52 

 

Media berichten dat onder meer broer Chris Cuomo vorig jaar met spoed getest kon worden. 
Het staatslaboratorium kon destijds maar enkele honderden testen per dag verwerken voor 
een gebied met negentien miljoen inwoners, schrijft The Washington Post. Chris, een bekende 
CNN-journalist, bleek eind maart ook besmet te zijn met het virus. Ook de moeder en een 
zus van de gouverneur konden naar verluidt versneld worden getest. 

De onthulling komt voor gouverneur Andrew Cuomo op een gevoelig moment. De Democraat 
ligt al onder vuur omdat meerdere vrouwen hem beschuldigen van seksuele intimidatie. Er 
loopt een onderzoek naar die klachten en naar beschuldigingen dat tijdens de coronacrisis is 
zou zijn gerommeld met sterftecijfers onder verpleeghuisbewoners in New York. Bron: De 
Stentor, 25 maart 2021.  

 

Veel meer klachten over geluidshinder van militaire helikopters 

Het aantal klachten met betrekking tot geluidshinder door vliegbewegingen van het Defensie 
Helikopter Commando op militaire luchthaven Gilze-Rijen is in 2020 flink toegenomen ten 
opzichte van voorgaande jaren. Het door corona meer moeten oefenen in Nederland, het 
‘thuiswerkeffect’ en de aanleg van nieuwe vliegtuigafreminstallaties worden door Defensie 
aangemerkt als oorzaken.  
 
Afgelopen jaar kwamen er 2328 geluidsklachten binnen tegenover 2049 in 2019. Dat is een 
stijging van 13,62 procent. De cijfers zijn afkomstig uit de ‘Jaarrapportage meldingen 
geluidshinder militaire vliegoperaties 2020’ van de Koninklijke Luchtmacht. Bron: De Stentor, 
25 maart 2021.   
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Helikopters van DHC en de Duitse luchtmacht voeren landingen uit tijdens een recente 
oefening. © Defensie   
 
 
 
 

 
  
 



54 

 

 
 
 
Op het stuk papier lijken termen te staan als ‘positie Omtzigt, functie elders’. © 
ANP/Fotomontage AD   
 
 

Formatie op z'n gat: verkenners stappen op na blunder Ollongren met 
geheim formatiedocument 

 
De pre-formatiepoging is geëindigd in chaos. Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma 
(VVD) stappen op als verkenners voor een nieuwe coalitie, na de blunder van Ollongren met 
een geheim formatiedocument. Bij het verlaten van de Stadhouderskamer toonde ze per 
ongeluk een stuk met saillante termen als ‘positie Omtzigt, functie elders’.  
 
VVD en D66 moeten nu op zoek naar nieuwe verkenners. De foto toont brisante 
aantekeningen als ‘onderhandelingsstijl Hoekstra’, en ‘meerderheid Eerste Kamer voor 
niemand een must’. Ook staat te lezen: ‘linkse partijen houden elkaar niet echt vast’, voor 
‘minderheidskabinet weinig echt enthousiasme’. Ook staat er ‘CDA/keuze Hoekstra post in 
kabinet’. CDA-leider Wopke Hoekstra reageerde meteen furieus, linkse partijen benadrukken 
dat ze elkaar wel vasthouden.  
 
De pijnlijke uitglijder bleek een bom onder de pre-formatie, Ollongren en Jorritsma staakten 
hun werk een paar uur nadat de geheimen op straat kwamen te liggen. Volgens de verkenners 
waren de aantekeningen slechts ‘inventariserende voorbereidingsnotities’ voor de verkenners 
zelf: ‘Deze notities waren geen directe weergave van de reeds gevoerde gesprekken en zijn nog 
met geen van de onderhandelaars besproken,’ schrijven zij een verklaring. Toch stappen ze 
op: ‘Desalniettemin constateren beide verkenners dat door het naar buiten komen van deze 
notities ze hun werk niet meer onbevangen en onbevooroordeeld kunnen voortzetten.’ 
 
ANP-fotograaf Bart Maat maakte de foto met aantekeningen toen Ollongren vanochtend in 
allerijl de verkennersstek verliet omdat ze corona blijkt te hebben. Bij het verlaten van de 
Stadhouderskamer hield ze de papieren onder de arm en werden teksten leesbaar. De titel 
van het stuk is ‘aandachtspunten tweede gesprek VVD en D66'.  
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Vooral de opmerking over Pieter Omtzigt komt op een  pijnlijk moment voor het CDA. Tweede 
Kamerlid Omtzigt zit overwerkt thuis, media maken melding van ‘een fluistercampagne’ van 
de partijtop tegen Omtzigt. Deze week ontstond een online steuncampagne voor het Kamerlid 
onder de noemer #teamomtzigt.  
 
Het CDA wil duidelijk snel af van de suggestie dat de partij van Omtzigt af probeert te 
komen. CDA-leider Wopke Hoekstra noemt het ‘bizar’ dat Ollongren met de aantekeningen 
over straat ging en zegt dat het onderwerpen zijn, doelend ook op Omtzigt, die niet met hem 
‘besproken zijn’ en ‘waar zij ook niet over gaat’. 
 
De verkenners schrijven in hun verklaring dat de ‘notities geen directe weergave van de reeds 
gevoerde gesprekken’ zijn  en ‘nog met geen van de onderhandelaars besproken’. Toch is het 
merkwaardig als zij op eigen houtje over welke functie dan ook voor Omtzigt zouden hebben 
nagedacht.   
 
Volgens een prominente CDA’er richt de blunder ‘zoveel schade aan’ binnen diens partij. ‘We 
moeten de puinhoop herstellen die nu is aangericht.’   
 
Bij de VVD is men ook goed chagrijnig van de blunder van Ollongren, omdat dit de kans nog 
moeilijker maakt om het CDA mee te krijgen in het volgende kabinet. Hoekstra hield de boot 
al af omdat hij niet wilde ‘aanschuiven bij het liberale motorblok', maar dit vergoot het 
vertrouwen niet, denken VVD’ers.  Ook PvdA-leider Lilianne Ploumen reageert, vooral op het 
tekstdeel dat de linkse partijen elkaar niet ‘echt vast’ zouden houden. Zij stelde steeds dat 
haar partij alleen in een kabinet wil, mits SP en/of GroenLinks ook meedoen. Ze twittert 
daarom: ‘Positie van de PvdA was en is niet zonder andere linkse partij aan tafel.’ 
 
D66 en VVD gaan nu op zoek naar nieuwe verkenners. Fractieleider Rob Jetten is in conclaaf 
op zijn kamer. Bron: De Stentor, 25 maart 2021.   
 

 
Dit staat in de geheime formatie-stukken 
 
Niet alleen de positie Omtzigt, maar de ‘stabiliteit’ van de CDA-fractie stond ter discussie voor 
de verkenners. Dat blijkt uit de vertrouwelijke verslagen van de voormalige verkenners in de 
formatie, Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) die op verzoek van de Tweede 
Kamer zijn vrijgegeven.  
 
Het gaat om acht pagina's aan notities die een saillant inkijkje geven in de anders zo gesloten 
verkenning en formatie.  
 
In de notities staat ook een zin waaruit je zou kunnen opmaken dat er nog persoonlijk contact 
is geweest tussen VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag over ‘punt deelname 
kabinet door CDA'. Of dat dat contact er nog moest komen. Zo werd er nagedacht over een 
‘telefoontje vanuit VVD (en D66 ?))’ naar het CDA. De verkenners noemen in de stukken ook 
‘inconsistenties’ van de inbreng van het CDA: enerzijds dat de partij zei niet aan te willen 
schuiven bij VVD en CDA, maar de verkenners hadden ook gezien dat zevenennegentig 
procent van de achterban wil meeregeren.    
 
De Tweede Kamer debatteert vandaag over de mislukte verkenning voor een nieuw kabinet. 
Vorige week kwam de formatie knarsend tot stilstand toen Ollongren per ongeluk over straat 
ging met een geheime memo uit de formatie waarop Omtzigts naam te lezen was. Daarbij 
stond de tekst ‘functie elders’, wat de suggestie wekte dat iemand die betrokken was bij de 
verkenningen hem op een zijspoor wil zetten. Juist Omtzigt gold de afgelopen jaren als een 
Kamerlid dat kritisch was op het kabinet 
 
De naam van Omtzigt staat verder overigens niet in de stukken te lezen. Wie of wat hem heeft 
genoemd, of wie om welke reden zijn naam noteerde is dus nog onduidelijk. Wel werden er 
dus vraagtekens gezet bij de ‘stabiliteit’ van het CDA. Dat slaat wellicht op de positie van 
Omtzigt die de nummer twee is binnen het CDA, terwijl hij zou hebben geklaagd dat hij in de 
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campagne te weinig werd ingezet. Hij reageerde vandaag woedend dat zijn naam is genoemd 
tijdens de verkenning. 
 
Uit de vrijgegeven stukken blijkt verder dat een kabinet met de PVV snel geen optie meer was. 
‘PVV: afhechten’, staat er te lezen. Wat een Haagse term is voor afronden. Wel wilde de 
verkenners toch nog eens van Rutte en Kaag horen of ze de PVV écht wilden uitsluiten of er 
toch nog een optie was. Daar was een heel rijtje vragen voor voorbereid, zoals: ‘Waarom sluit 
je PVV feitelijk uit?’ en ‘Kan het standpunt inzake uitsluiting nog wijzigen?’  
 
Over de linkse partijen staat verder dat GroenLinks ‘graag wil’ als het gaat om toetreden tot 
een kabinet. GL-leider Jesse Klaver had openlijk juist gezegd dat hij alleen wil als PvdA en SP 
ook mee zouden doen. In de notities staat nu geschreven dat een kabinet met vijf partijen door 
GroenLinks alleen als ‘nuttig’ wordt gezien, niet noodzakelijk. De SP zou ook ‘de deur niet 
dicht’ hebben gegooid.  
 
Duidelijk is wel uit de stukken dat er een tweede gesprek met het CDA gepland zou gaan 
worden, mogelijk ook tussen VVD, D66 en CDA, daarbij staat ‘zonder verkenners?’.  
 
In de notities staat verder een overzicht van ‘inhoudelijke standpunten’ van de diverse 
partijen, op verschillende thema's die partijen (waarschijnlijk) zelf hebben genoemd in hun 
één-op-één gesprekken met de verkenners. Het gaat dan onder meer om racisme, ‘medisch-
ethisch’, rechtsstaat, klimaat en stikstof. 
 
Opvallend is overigens wel dat GroenLinks in het gesprek met de verkenners heeft aangegeven 
dat het op asiel niet al te dwars zou gaan liggen als het in een kabinetsformatie betrokken zou 
worden. Bij de vorige formatie, in 2017, was dat nog reden om niet in het kabinet te stappen. 
De partij wilde geen deals, zoals die met Turkije, waarbij vluchtelingen buiten Europa hun 
opvang zouden krijgen en hun asielaanvraag zouden doen. GroenLinks zei toen nog dat dit 
door de ‘morele ondergrens’ ging.  
De verkenners noteerden nu echter dat GroenLinks zou hebben gezegd dat het ‘niet van plan’ 
was ‘dat op te spelen'. Ze ‘zouden het groot kunnen maken, gaan we niet doen, route Europa 
volgen', staat er nu.  
 
Opmerkelijk is ook dat D66 de halvering van de veestapel niet heeft geëist bij de verkenners, 
terwijl het dat altijd tot doel heeft gesteld. Andersom zegt de VVD juist dat halvering van de 
veestapel weliswaar geen doel is, maar ‘minder vee’ wel de consequenties is van de aanpak 
van het stikstof, terwijl de partij steeds zei dat die aanpak kan zonder de veestapel te laten 
krimpen. 
 
In de vrijgegeven documenten staan verder berichten uit kranten genoemd over het verloop 
van de verkennende gesprekken. Daarbij worden ook anonieme bronnen aangehaald die zich 
uitlaten over mogelijke combinaties voor een nieuw kabinet. 
 
Partijen in de Tweede Kamer, Denk en PVV voorop, denken dat nog niet alle documenten er 
liggen. Er zouden meer e-mails moeten zijn en gespreksverslagen.  
 
Het geblunder van Ollongren en alle turbulentie hebben voor diep wantrouwen gezorgd bij de 
partijen onderling. Vooral de VVD hoopte de formatie weer snel vlot te kunnen trekken, maar 
dat lijkt niet te gaan lukken. Er zijn al twee nieuwe verkenners aangesteld, maar die zullen 
nog niet van start kunnen zolang de brokstukken zijn geraapt. Bron: De Stentor, 31 maart 
2021. 
 

Minister Kaisa Ollongren positief getest op coronavirus 
 
Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), tevens verkenner namens D66 in de 
kabinetsformatie, is positief getest op het coronavirus. De formatiegesprekken die donderdag 
gevoerd zouden worden met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag, zijn tot nader 
order uitgesteld, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.  Bron: De Stentor, 25 maart 2021. 
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Heeft besmette minister haar chauffeur in gevaar gebracht? 

De SP eist van de demissionaire ministers Koolmees (Social Zaken en Werkgelegenheid) en De 
Jonge (Volksgezondheid) opheldering over de vraag of oud-verkenner en demissionair 
minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) haar chauffeur in gevaar heeft gebracht. Op beelden 
is te zien dat ze bij hem in de auto stapt kort nadat ze te horen had gekregen dat ze positief 
was getest op corona.  

SP-Kamerlid Bart van Kent zegt op Twitter niet te kunnen begrijpen hoe Ollongren dat kon 
doen en stelt schriftelijke vragen aan Koolmees en De Jonge.  

Ollongrens besmetting kwam donderdag aan het licht bij een preventieve test. Het hele kabinet 
moest een dag eerder zo’n coronatest doen na besmetting van staatssecretaris Mona Keijzer 
eerder in de week. De bewindspersonen vergaderden vrijdag samen op het ministerie van 
Algemene Zaken, volgens de richtlijnen moesten ze op dag vijf na het contact met Keijzer een 
test doen. Ollongren stapte als gevolg van een gelekt document  op als verkenner, waardoor 
de coalitieverkenning stil kwam te liggen. Bron: De Stentor, 27 maart 2021.  

Ollongren vertelde chauffeur pas tijdens rit over positieve test 

Voormalig verkenner en demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren 
vertelde haar chauffeur pas tijdens de rit in de dienstauto dat zij corona had. Dat staat in 
antwoorden op schriftelijke vragen van kamerlid Bart van Kent (SP).  

‘De minister heeft de chauffeur tijdens de rit ingelicht over de positieve testuitslag. Daarbij 
bleven de bestaande maatregelen om besmetting te voorkomen bestaan’, zegt demissionair 
minister van Sociale Zaken Carola Schouten in de antwoorden.  

De chauffeur heeft zich moeten laten testen. Vanwege de privacy wordt verder geen informatie 
over hem verstrekt. Of hij besmet is, is dus niet bekend. Volgens Schouten zijn alle regels 
nageleefd. Zij wijst er daarbij op dat de regels voor dienstauto's anders zijn dan die voor taxi's.  

Taxichauffeurs moeten namelijk een gezondheidscheck doen bij elke passagier, en deze 
weigeren bij coronaklachten. Bewindspersonen hebben een dienstauto met vaste chauffeur, 
zegt Schouten. Voor het dienstvervoer is een protocol opgesteld op basis van de RIVM-
richtlijnen. ‘Er is gehandeld conform dit protocol.’ 

De minister verwijst daarbij naar het ‘Protocol Veilig en verantwoord personenvervoer politieke 
en ambtelijke top'. Daarin wordt echter niet gerept over wat te doen bij een positieve test. 

Volgens Schouten was het niet onverantwoord dat Ollongren in de dienstauto stapte, en 
daarmee mogelijk de chauffeur in gevaar bracht. ‘Door maatregelen te nemen tegen 
besmetting met het virus, kan een gezonde en veilige arbeidssituatie worden gecreëerd.’ In de 
dienstauto's zit geen scherm; wel wordt er een mondkapje gedragen in de auto. 

Schouten zou zelf indien besmet alleen van de dienstauto gebruik maken ‘als dit echt niet 
anders kan’. Volgens haar was daarvan nu sprake.  Bron: AD, 1 april 2021. 

Fractievoorzitters in quarantaine 
 

Verscheidene fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaan uit voorzorg in quarantaine, nu 
verkenner in de kabinetsformatie Kajsa Ollongren positief is getest op het coronavirus. Alle 
partijleiders hebben maandag of dinsdag een gesprek gehad met Ollongren en waren 
daarbij langere tijd met haar in één ruimte.  
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PvdA-leider Lilianne Ploumen bijvoorbeeld heeft voorlopig al haar afspraken afgezegd, aldus 
een woordvoerder. Zij gaat uit voorzorg in quarantaine tot zij de uitslag van haar coronatest 
heeft. Sylvana Simons van Bij1 doet dat eveneens. 

Volgens de coronaregels is het ook na contact met een besmet persoon niet nodig in 
quarantaine te gaan, als maar anderhalve meter afstand is bewaard. Volgens 
medeverkenner Annemarie Jorritsma is dat tijdens de formatiegesprekken steeds gebeurd. 
Een preventieve test na vijf dagen volstaat volgens haar dan ook.   

Thierry Baudet (FVD) gaat niet in quarantaine en laat zich ook niet testen, volgens zijn 
woordvoerster 'omdat hij niet gelooft in het gevaar van corona'. Bron: De Stentor, 25 maart 
2021.  
 

Partijleiders kunnen zich dit weekend laten testen op mogelijke 
coronabesmetting 

 
Partijleiders kunnen zich dit weekend laten testen op een mogelijke besmetting met het 
coronavirus. Op maandag en dinsdag kwamen de leiders op gesprek bij verkenners Kajsa 
Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD). Op donderdag moest Ollongren plots het 
Binnenhof verlaten toen bleek dat zij besmet was met het coronavirus. 
 
De meeste partijleiders zijn naar aanleiding van dat nieuws in quarantaine gegaan en laten 
zich na de aanbevolen vijf dagen testen. Voor de grote partijen is dat op zaterdag, de leiders 
van de kleine partijen laten zich zondag testen. Bron: De Stentor, 26 maart 2021. 
 

Behalve Kajsa Ollongren is niemand van kabinet besmet met coronavirus 

 
Behalve minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is niemand van het kabinet 
besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit een rondgang langs alle ministeries. De 
bewindslieden hebben zich laten testen nadat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische 
Zaken) eerder deze week besmet bleek met het coronavirus. 

 
Vrijdag was vrijwel het gehele kabinet bijeen tijdens de wekelijkse ministerraad. Daar kan 
voldoende afstand worden bewaard, maar het advies van het RIVM is dan wel om vijf dagen na 
een risicovol contact je te laten testen. De ministers en staatssecretarissen hoefden niet in 
quarantaine. Bron: De Stentor, 25 maart 2021. 
 

Corona raakt kabinet en formatie: verkenning ligt stil na besmetting en 
blunder Ollongren 

 
Het coronavirus heeft het Binnenhof bereikt. Na de besmetting van Mona Keijzer blijkt nu ook 
minister Kajsa Ollongren geïnfecteerd. Zij is inmiddels opgestapt als verkenner. De 
coalitieverkenning komt met een schok tot stilstand, waarschijnlijk alle 17 partijleiders 
moeten zich de komende tijd laten testen.  
 
Ollongrens besmetting kwam aan het licht bij een preventieve test. Het hele kabinet moest 
gisteren zo’n coronatest doen na besmetting van staatssecretaris Mona Keijzer eerder deze 
week. De bewindspersonen hebben vrijdag samen vergaderd op het ministerie van Algemene 
Zaken, volgens de richtlijnen moesten ze op dag vijf na het contact met Keijzer een test doen.  
 
Vanwege de positieve uitslag van Ollongren zijn de gesprekken met VVD-leider Mark Rutte en 
D66-leider Sigrid Kaag voor vandaag geannuleerd. Inmiddels is Ollongren opgestapt als 
verkenner, nadat zij per ongeluk een geheim document aan de pers had getoond. De andere 
verkenner - Annemarie Jorritsma - meldde vanochtend dat ‘bekeken’ wordt hoe de verkenning 
verder zal gaan: ‘We moeten onszelf in acht nemen, net als de lijsttrekkers die bij ons op 
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bezoek zijn geweest. Die moeten vijf dagen na het contact testen. Ik ook.’ Jorritsma is nu ook 
opgestapt. 
 
Jorritsma zei vanochtend nog dat ‘zo‘n beetje alle andere ministers’ negatief zijn. ‘Dat is het 
malle bij dit virus.’ Premier Mark Rutte heeft inderdaad geen corona, meldt zijn woordvoerder. 
Gisteren was ‘de grote testdag’ na de infectie van Keijzer. Uit een rondvraag door deze site 
blijkt dat waarschijnlijke ook alle andere bewindspersonen negatief zijn. Dat was na het 
vrijdag-contact met Keijzer.  
 
Maar de ministers die maandag als partijleider aanschoven bij Ollongren - Rutte, Hoekstra en 
Kaag - zullen vanaf dat moment opnieuw na vijf dagen een test moeten halen, dat zou dus 
zaterdag zijn. Premier Rutte laat zich inderdaad zaterdag opnieuw testen, zo zegt zijn 
woordvoerder. Rutte heeft verder besloten om de vrijdagse ministerraad voortaan digitaal te 
doen. ‘De minister-president heeft besloten tot een grotere terughoudendheid bij het 
organiseren van fysieke bijeenkomsten’, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. ‘De vergaderingen 
van de ministerraad kunnen volgens de coronarichtlijnen worden gehouden, maar uit 
voorzorg is besloten om vergaderingen van de ministerraad voorlopig via 
communicatietechnologie te laten plaatsvinden.’ 
 
De besmetting van Ollongren kan in potentie de complete Nederlandse politiek plagen: 
Ollongren en Jorritsma ontvingen de afgelopen week - op afstand, volgens RIVM-richtlijnen - 
de partijleiders van álle zeventien Tweede Kamerfracties. Maandag kwamen de aanvoerders 
van grote partijen, dinsdag de leiders van kleinere fracties.  
 
Ollongren was vanochtend nog in de Stadhouderskamer om met de verkenning verder te gaan. 
Maar toen kwam de testuitslag binnen. Kort na negen uur vertrok ze weer, met haar 
mondkapje op stapte ze in de dienstauto. Ze wilde de aanwezige pers niet te woord staan. Op 
dat moment werd een foto gemaakt van een geheim document dat Ollongren vasthield. 
 
Volgens de RIVM-richtlijnen was het niet nodig dat de ministers na het vrijdagse contact met 
Keijzer in quarantaine gingen. Ook Ollongren was geen ‘hoog risico-contact’. Zij viel de 
afgelopen dagen onder ‘categorie drie’, dan geldt het protocol ‘niet nauwe contacten’. Het 
advies is dan om afstand te houden van anderen, klachten in de gaten te houden en te laten 
testen na vijf dagen, ook als er geen klachten zijn. In afwachting van de uitslag hoef je ‘niet 
thuis te blijven’, aldus het RIVM.  Op de vraag of de bewindspersonen en verkenners niet ‘het 
goede voorbeeld’ hadden moeten geven door preventief in quarantaine te gaan, zei Jorritsma: 
‘Nee, iedereen houdt zich aan de richtlijnen’. 
 
Verscheidene fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaan uit voorzorg wél in quarantaine, nu 
Ollongren positief is getest. PvdA-leider Lilianne Ploumen heeft voorlopig al haar afspraken 
afgezegd. Zij gaat in quarantaine tot zij de uitslag van haar coronatest heeft. Jesse Klaver 
(GroenLinks), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Sylvana Simons (Bij1) doen dat 
ook. 
 
Voor de verkenningen om tot een nieuw kabinet te komen, is het vertrek van Ollongren en 
Jorritsma een flinke domper. Alle fractieleiders in de Tweede Kamer, niet in de laatste plaats 
Rutte en Kaag, hebben aangedrongen op een korte formatieperiode, juist vanwege de 
coronacrisis. Ollongren en medeverkenner Annemarie Jorritsma hadden pas één ronde van 
gesprekken gehad.  
 
Ze hebben alle zeventien fractieleiders gesproken en zouden juist vandaag doorpraten met 
Rutte en Kaag om tot volgende stappen te komen. De verkenners hebben bovendien een 
strakke deadline: over vijf dagen zouden zij een rapport opleveren met suggesties voor het 
volgend kabinet. Bron: AD, 25 maart 2021.  
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Ministerraad vergadert digitaal 

 
De ministerraad komt voorlopig niet meer fysiek bijeen, vanwege de coronabesmettingen van 
minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Mona Keijzer. Dat laat de Rijksvoorlichtingdienst 
(RVD) donderdag weten. 
 
Volgens de RVD heeft premier Mark Rutte ‘besloten tot een grotere terughoudendheid bij het 
organiseren van fysieke bijeenkomsten’. 
 
‘De vergaderingen van de ministerraad kunnen volgens de coronarichtlijnen worden 
gehouden, maar uit voorzorg is besloten om vergaderingen van de ministerraad voorlopig via 
communicatietechnologie te laten plaatsvinden’, aldus de RVD. Bron: De Stentor, 25 maart 
2021.   
 
Voor de meeste mensen is het heel gewoon, maar voor het kabinet is het nieuw. Vrijdag zal 
de ministerraad voor het eerst digitaal plaatsvinden. En dat blijft voorlopig ook zo. 
 
De stap was nodig nadat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en minister 
Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) besmet bleken te zijn met het coronavirus. Een aantal 
bewindslieden zit daarom in quarantaine. 
 
Sinds het uitbreken van de coronacrisis een jaar geleden zijn de ministers en 
staatssecretarissen vrijdag altijd fysiek bijeen blijven komen. Wel zaten ze in een andere zaal 
dan normaal om goed afstand te kunnen houden. 
 
Leden van het kabinet vergaderen al wel veel digitaal, maar de ministerraad was de 
uitzondering. Een digitale ministerraad was volgens premier Mark Rutte ‘heel lastig' vanwege 
het staatsgeheime karakter, zei hij dinsdag nog. 
Maar na de laatste besmettingen moet ook de ministerraad eraan geloven. ‘Gezien het feit dat 
er bij enkele bewindspersonen besmettingen zijn vastgesteld, heeft de minister-president 
besloten tot een grotere terughoudendheid bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten', 
aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.  
 
 

Toch fysiek bijeen voor overleg voorafgaand aan ministerraad 

 
Gisteren werd aangekondigd dat de ministerraadsvergadering, vanwege een aantal 
besmettingen binnen het kabinet, digitaal zou plaatsvinden. Toch zijn premier Rutte en een 
aantal ministers vandaag, voorafgaand aan de ministerraad, fysiek bijeengekomen voor 
overleg.  
 
Gisteren moest oud-verkenner en minister Ollongren met spoed het Binnenhof verlaten 
omdat zij besmet is met het coronavirus. Rutte, De Jonge en Grapperhaus troffen elkaar 
vanochtend voor een klein overleg. Ook de nieuwe verkenners Wouter Koolmees en Tamara 
van Ark zijn vandaag aanwezig op het Binnenhof.  
 
Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst kon de ministerraad al 'coronaproof' worden gehouden, 
met 1,5 meter afstand onderling. Ook bij een overleg met een kleinere groep is dat het 
geval. Volgens justitieminister Grapperhaus waren bij het overleg 'drie ministers, een paar 
ambtenaren en een paar externe deskundigen' aanwezig.  
 
Grapperhaus legt uit dat hij het, bij staatsgeheimen, belangrijk vindt om fysiek te 
overleggen gezien de risico's van online. ‘Dit is het enige overleg dat ik op dit moment fysiek 
doe’, zegt hij. ‘En dit het kernkabinet op het gebied van Covid-bestrijding en dan vinden we 
het verstandig, ook bij onverwachte ontwikkelingen, om dat live te doen.' Bron: De Stentor, 

26 maart 2021. 
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Mark Rutte niet besmet met coronavirus 
 
Demissionair minister-president Mark Rutte heeft zich laten testen en blijkt niet besmet met 
het coronavirus. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten. Rutte onderging net als veel 
andere bewindslieden een test nadat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische 
Zaken) eerder deze week positief was getest.  

Minister en verkenner in de formatie Kajsa Ollongren bleek donderdag besmet te zijn met 
corona. Vrijdag was vrijwel het gehele kabinet bijeen tijdens de wekelijkse ministerraad. Bron: 
De Stentor, 25 maart 2021.     

Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) nieuwe verkenners 

Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) worden de nieuwe verkenners voor de 
kabinetsformatie. 

Vanmorgen stapten verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren op. Ollongren werd 
vanochtend gefotografeerd terwijl haar aantekeningen over de verkenningen duidelijk 
zichtbaar waren. Met name bij het CDA leidden de notities tot verwondering en irritatie. Er 
zou gesproken moeten worden over een ‘functie elders’ voor nummer twee Pieter Omtzigt. Dat 
was volgens Hoekstra niet ter tafel gekomen toen hij maandag zelf met de verkenners sprak. 
Het voedde de speculatie dat iemand van CDA-kopstuk Omtzigt probeert af te komen. Bron: 
De Stentor, 25 maart 2021.  

 

Het Binnenhof en de Tweede Kamer zijn ontruimd na een bommelding. © District8 
 

Binnenhof en Tweede Kamer ontruimd vanwege bommelding 

 
De politie en de marechaussee hebben vanmiddag na 17.30 uur een deel van het Binnenhof 
en omgeving ontruimd. Ook mogen mensen de Tweede Kamer niet meer in en is een deel van 
de Lange Poten niet meer bereikbaar. Volgens de politie Den Haag is sprake van een 
bommelding. 
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Verslaggevers die bij de Stadhouderskamer stonden te wachten op de nieuwe verkenners, 
werden van het Binnenhof weggestuurd. Het Plein voor het Tweede Kamergebouw is eveneens 
ontruimd. Verder werden klanten uit winkels aan de Lange Poten gehaald. De zaken moeten 
nu dicht.  
 
De Haagse burgemeester Jan van Zanen, die tijdens de ontruiming in een raadsvergadering 
zat, liet weten dat er ‘iets was op het Binnenhof, maar dat het gelukkig onder controle is'.  
 
Bij wie de melding binnenkwam, kan een politiewoordvoerder nog niet zeggen. Bron: De 
Stentor, 25 maart 2021.  
    

Ferd Grapperhaus in quarantaine 
 
Minister Ferd Grapperhaus gaat in quarantaine omdat hij in de buurt is geweest van iemand 
met corona. De bewindsman kreeg een melding via de CoronaMelder-app, laat hij op Twitter 
weten. 

Grapperhaus laat zich naar eigen zeggen morgen testen. De minister was vandaag in de Eerste 
Kamer voor een debat toen hij de melding kreeg. Grapperhaus vroeg tijdens het debat om een 
korte schorsing en gaf aan in quarantaine te gaan. 

De minister zou vorige week tijdens een werkbezoek contact met de besmette persoon hebben 
gehad.  Het gaat om iemand 'met wie ik, op ruime afstand, contact heb gehad', twittert hij. 
Het debat is verder geschorst. Bron: AD, 30 maart 2021.  

 

Grapperhaus is niet besmet met coronavirus 

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is niet besmet met het coronavirus. De test die hij 
woensdag liet doen, is negatief, laat hij op Twitter weten. 

De CDA-bewindsman verliet in allerijl een debat in de Eerste Kamer nadat hij bericht had 
gekregen dat hij vrijdag in de buurt was geweest van iemand die besmet was met het 
coronavirus. Hij liet zich testen, en ging in quarantaine. 

Grapperhaus was naar eigen zeggen niet dichtbij de besmette persoon geweest, maar nam het 
zekere voor het onzekere. 'De uitslag is negatief, dus ga ik vandaag weer uit mijn vrijwillige 
quarantaine.' Bron: AD, 1 april 2021.  

Misschien gaat debat over mislukte verkenning niet door als blijkt dat 
Ollongren nog besmet is met coronavirus 



63 

 

Het is nog niet zeker of het debat over de mislukte verkenning morgen doorgaat. D66'er Kajsa 
Ollongren hoort pas woensdagochtend de uitslag van haar coronatest, zegt haar persoonlijk 
medewerker. Als blijkt dat ze nog steeds corona heeft, gaat het debat waarschijnlijk niet door. 
De Tweede Kamer heeft geen voorzieningen getroffen voor een digitale deelname aan het debat, 
aldus een woordvoerster van het parlement. 

Ex-verkenner Ollongren verliet vorige week donderdag meteen het Binnenhof toen ze hoorde 
dat ze besmet was. Ze had geen klachten maar de test was preventief, omdat staatssecretaris 
Mona Keijzer besmet bleek met het virus. Volgens haar medewerker heeft ze daarna ook geen 
coronagerelateerde klachten gehad. 

VVD'er Annemarie Jorritsma heeft een negatieve coronatest, laat een VVD-woordvoerder 
weten. De twee zaten vorige week dagenlang bij elkaar - wel op afstand - tijdens het voeren 
van de verkenningsgesprekken met de zeventien gekozen lijsttrekkers. 

Toen Ollongren naar haar dienstauto liep, werden vertrouwelijk notities gefotografeerd die ze 
in haar hand hield. Daar stond een aantal opmerkingen op die in slechte aarde vielen bij de 
Tweede Kamer. Daarop stapten Ollongren en Jorritsma op. De Tweede Kamer wil ze in een 
debat aan de tand voelen over het memo. Bron: AD, 30 maart 2021.   

Kabinet Rutte-4 is ver weg, onderling wantrouwen te groot 

Het leek na de verkiezingen een uitgemaakte zaak. Mark Rutte kon zich gaan opmaken voor 
zijn vierde ambtstermijn als premier. De vraag was alleen nog met welke partijen hij dit keer 
een coalitie zou vormen. 

Maar sinds gisteren ziet alles er anders uit. Of dat vierde kabinet-Rutte er nog komt, is ineens 
onzeker. Het onderling wantrouwen is zó groot, dat sommige lijsttrekkers aan het Binnenhof 
vinden dat het aanblijven van Rutte als VVD-leider de vorming van een nieuw kabinet in de 
weg staat. Bron: AD, 2 april 2021. 

 

Waarom geen financiële steun aan Halix vorig voorjaar vraagt Tweede 
kamer aan De Jonge 

De Tweede Kamer wil opheldering van zorgminister Hugo de Jonge over het niet doorgaan van 
financiële steun aan Halix in Leiden, vorig voorjaar. Dat bedrijf is betrokken bij de productie 
van het AstraZeneca-vaccin. Mogelijk had Nederland eerder en over meer vaccins kunnen 
beschikken als er meer moeite was gedaan om te investeren in de opschaling van de Halix-
productie, stelt de oppositie. 

De Rijksvoorlichtingsdienst meldt na berichtgeving van de NOS dat er op 28 april een gesprek 
was tussen premier Mark Rutte en CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. De laatste stelde 
voor om contact op te nemen met Halix over de mogelijkheden voor investeringen door 
Nederland. De coronapandemie was toen een paar weken aan de gang en de vaccins waren 
net in ontwikkeling. 

De dagen erna legde het ministerie van Volksgezondheid contact met een extern persoon, die 
meer informatie gaf aan VWS. Op 30 april is er contact tussen VWS en Halix en op maandag 
4 mei volgt een gesprek met het bedrijf over mogelijkheden om in de productiecapaciteit te 
investeren. Halix zou een concreet voorstel uitwerken maar enkele dagen na de afspraak was 
het verzoek om geld niet meer nodig, aldus de RVD. Een concreet voorstel is daarna niet meer 
aan de orde geweest. 

Onder meer SP en PVV willen weten waarom Nederland deze kans op miljoenen Oxford-
vaccins misliep. Ook vindt SP-leider Lilian Marijnissen dat De Jonge hierover eerder 
informatie had kunnen geven toen haar partij hem vragen stelde over de productie van het 
vaccin. Volgens haar had het kabinet meer kunnen en moeten doen om alsnog te investeren 
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in Halix, zoals contact opnemen met de Universiteit van Oxford, waar het verzoek om geld 
vandaan kwam. Bron: AD, 30 maart 2021.  

De Jonge noemt bericht over misgelopen deal met Halix onzinnig  

Coronaminister Hugo de Jonge noemt de berichtgeving over een deal die Nederland misliep 
met Halix 'onzinnig'. Volgens hem heeft Nederland heus de rode loper uitgerold toen de Leidse 
fabriek het kabinet vroeg om een investering, maar was daar al snel 'geen behoefte aan'. 
Bovendien had zo'n investering niet betekend dat Nederland meer vaccins zou krijgen, meent 
de minister. ‘We hebben namelijk gewoon de afspraak met AstraZeneca.’ 

Het gaat om het Oxford-vaccin dat is gekocht door farmaceut AstraZeneca en dat onder 
andere wordt gemaakt door de Leidse fabrikant Halix. Uit berichten van de NOS en de 
Volkskrant zou blijken dat Nederland vorig jaar is benaderd door Halix met de vraag of het 
kabinet geld wilde steken in het vaccinproject. Nederland zou te lang hebben getreuzeld. 
Intussen hadden de Britten al geld toegezegd, en gingen zij er met de buit vandoor: zij kregen 
in ruil voor de investering extra vaccins. 

Volgens De Jonge is in de dagen na het eerste signaal van Halix veel contact geweest tussen 
het kabinet en het bedrijf. Daarna is afgesproken dat er een investeringsvoorstel zou komen, 
en even later bleek daar geen noodzaak toe te bestaan. Op de vraag of het Verenigd Koninkrijk 
in het gat is gesprongen dat Nederland liet ontstaan, zegt De Jonge: ‘We hebben de bereidheid 
uitgesproken te investeren, maar dat staat los van de vraag: had je dan meer vaccins voor 
Nederland gehad. Dat is niet zo.’ 

Hij benadrukt dat Nederland via de Europese Commissie afspraken maakt met fabrikanten 
over de levering van vaccins en dat de trage levering daarvan alleen aan het bedrijf zelf ligt. 
‘Waar ze die laten maken, of ze dat in Leiden doen of in een andere fabriek, is eigenlijk niet 
relevant. AstraZeneca moet de afspraken nakomen die zijn gemaakt met de Europese 
Commissie. Als AstraZeneca dát had gedaan, dán had het geleid tot heel veel vaccins.’ Bron: 
AD, 31 maart 2021.   
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Noorwegen besluit later over hervatting AstraZeneca-vaccinaties 

Noorwegen stelt het besluit over de hervatting van de AstraZeneca-vaccinaties uit, meldt de 
Noorse omroep TV2. De autoriteiten zouden vrijdag bekendmaken of het coronavaccin weer 
toegediend mag worden. 

Het is niet duidelijk wanneer het besluit wel wordt gemaakt. Een woordvoerder van de Noorse 
gezondheidsautoriteiten weigerde op de berichtgeving van TV2 te reageren. 

Het gebruik van het AstraZeneca-vaccin werd op 11 maart opgeschort vanwege zorgen over 
zowel stolsels als een verlaagd aantal bloedplaatjes bij mensen die ermee waren ingeënt. In 
Noorwegen zijn zes meldingen bekend, waarvan vier met een dodelijke afloop. 

Ook andere Europese landen lieten het vaccin tijdelijk op de plank liggen, maar de meeste 
landen hebben de inentingen weer hervat. Dat gebeurde na een nieuw positief advies van het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
oordeelde dat het middel weer gebruikt kon worden. Bron: De Telegraaf, 26 maart 2021.  

 

Vaccineren van kinderen en jonge gezonde mensen heeft geen zin  
 
Vaccineren van kinderen en jonge, gezonde mensen tegen corona levert weinig op, zeggen 
artsen van het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Groepsimmuniteit is zou 
onhaalbaar zijn, omdat het coronavirus in steeds nieuwere varianten zal opduiken 
en niet meer zal verdwijnen. 
 
Beide deskundigen zetten daarmee vraagtekens bij het beleid van het kabinet en 
gezondheidsinstituut om de hele bevolking te vaccineren om terug te keren naar ‘normaal’. 
Een recent artikel in medisch tijdschrift Nature onderschrijft de stelling 
van Jona Walk en Bert Mulder. Bron: De Stentor, 26 maart 2021. Bron: De Stentor, 26 maart 
2021.   
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In AZC Burgum zijn 41 bewoners besmet met coronavirus 

 
Bij eenenveertig bewoners van het asielzoekerscentrum in het Friese Burgum is het 
coronavirus vastgesteld. Dat bevestigt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) na 
berichtgeving van Omrop Fryslân. De uitbraak is vermoedelijk begonnen in de interne 
peuteropvang, zegt een woordvoerder van het COA. Alle besmette mensen zouden een 
connectie hebben met de peuteropvang. 
 
Het azc in Burgum is een gezinslocatie waardoor het coronavirus zich snel kon verspreiden, 
zegt de woordvoerder. Een deel van de besmette mensen is tijdelijk overgeplaatst naar een 
uitwijklocatie in Haren, omdat hun woonruimte ongeschikt is voor quarantaine. De rest van 
de asielzoekers gaan wel in het asielzoekerscentrum zelf in quarantaine. Bron: AD, 29 maart 
2021.  
 
 

Autoverzekering wordt duurder, terwijl auto's langer stilstaan en er 
minder ongevallen zijn 
 
Dat automobilisten in de coronacrisis minder de weg op gaan en minder ongevallen 
veroorzaken leidt niet tot een daling bij de verzekeringspremies. Sterker nog, de 
autoverzekering werd in 2020 gemiddeld juist 50 euro duurder vergeleken met het jaar 
daarvoor. BMW-rijders waren dubbel de pineut. Zij moesten gemiddeld 100 euro meer betalen 
voor hun jaarpremie. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer. 
 
De stijging van de autoverzekeringspremies is opvallend in het coronajaar 2020, waarin juist 
minder werd gereden en er minder schade lijkt te zijn. Minder schadeclaims, lagere premie 
zou je denken. Maar zo werkt het niet, weten ze bij Independer. ‘De autopremie is gebaseerd 
op risicoanalyses op de lange termijn. Er wordt gekeken naar historische schadestatistieken. 
Na een grote storm met veel schade gaat de premie ook niet direct omhoog,’ zegt 
verzekeringsexpert Suzan Samson van Independer. Ze vervolgt: ‘Wie weet zien we wel effect 
als de coronacrisis nog lang aanhoudt. Of als we na de crisis deels blijven thuiswerken, 
waardoor we minder op de weg zitten. Maar voor 2020 zien we in ieder geval een stijging.’  
 
Autobezitters in de groep 25-34 jaar komen er qua stijging het best vanaf. Voor hen steeg de 
premie in 2020 gemiddeld met slechts 3,8 procent ten opzichte van 2019. De grootste stijging 
is met 6,2 procent te zien in de groep 35-44 jaar. Overigens blijven jongeren in de groep 18-
24 jaar de hoofdprijs betalen. Zij betalen met een jaarlijkse premie van gemiddeld 1.643,94 
euro in 2020 maar liefst 722,55 euro meer dan de leeftijdsgroep boven hen. ‘Dat is een reden 
om even op onderzoek uit te gaan als je 25 jaar of ouder bent en al een tijdje in het bezit bent 
van een auto waar je schadevrij in rijdt. Grote kans dat er een verzekeraar is waar je een 
lagere premie betaalt’, tipt Samson. 
 
Verzekeringsmaatschappijen mogen zelf hun premies bepalen en doen dat onder meer aan de 
hand van het profiel van de automobilist, maar ook op basis van bijvoorbeeld het automerk. 
Het ene automerk trekt nu eenmaal meer roekeloze bestuurders aan dan het andere, want 
dat is in schadestatistieken duidelijk terug te zien. Ook worden door bestuurders van ene 
automerk doorgaans veel meer kilometers gereden dan bij het andere, met een grotere kans 
op schade als gevolg. Het kan ook zijn dat reparaties bij het ene merk veel duurder uitvallen 
dan bij het andere. Kortom, er zijn veel aspecten waarmee rekening wordt gehouden.   
 
Independer volgt de premieontwikkelingen nauwgezet bij de tien automerken waar 
consumenten het meest op vergelijken. Daaruit blijkt dat BMW-rijders extra pech hebben; de 
gemiddelde premie bij auto's van dat merk steeg in 2020 met 8,1 procent. BMW is hiermee de 
grootste stijger in de top 10. Renault-rijders komen er beter vanaf. Voor hen steeg de premie 
met 3,4 procent. Toyota staat op de onderste plek in de top 10, en is met gemiddeld 728 euro 
per jaar de goedkoopste auto om te verzekeren. BMW-rijders krijgen de duurste 
verzekeringspremie gepresenteerd: gemiddeld 1.352 euro per jaar. Hoewel de meeste BMW-
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rijders de hogere premie voor lief zullen nemen, kunnen ze dus meer dan 500 euro per jaar 
aan premie besparen door een Toyota te kopen. Bron: De Stentor, 3 februari 2021. 
 

 

De premies voor autoverzekeringen zijn vorig jaar opnieuw gestegen © Caspar Huurdeman 
 
 

 

Winkels aan de Lange Elisabethstraat zijn ook geopend voor winkelen op afspraak. . © 
Angeliek de Jonge  
 

Winkelen zonder afspraak? Dat is bijzonder eenvoudig: ‘komt u maar 
binnen, hoor’ 
 
Winkelen zonder afspraak? Dat is bijzonder eenvoudig. Opvallend veel winkeliers laten 
klanten gewoon last minute binnen, zónder afspraak. Wij namen een kijkje in Utrecht. ‘Je 
moet wel heel sterk in je schoenen staan om een klant weg te sturen terwijl je winkel leeg is.’ 
 
Eenzaam staat de verkoper achter de toonbank. In zijn normaal drukke winkel in de Utrechtse 
binnenstad is geen sterveling te bekennen. Als de klant vanuit de deuropening ‘Ik heb geen 



68 

 

afspraak, maar mag ik toch even snuffelen?’ roept, aarzelt de winkelier geen moment. 
‘Natuurlijk, komt u maar binnen, hoor. Wel een mondkapje op, meneer.’ Bron: De Stentor, 25 
maart 2021.  
 

Winkeliers die zich niet aan coronaregels hielden kregen toch geen boete 

In de tien grootste gemeenten van Nederland zijn nauwelijks boetes uitgedeeld aan winkeliers 
die zich niet aan de coronaregels hielden, blijkt uit een rondgang van de NOS. In steden als 
Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Utrecht, Breda en Deventer is sinds 3 maart geen enkele 
boete uitgedeeld. 

Vanaf 3 maart is winkelen op afspraak weer toegestaan. Winkeliers mogen officieel alleen 
klanten ontvangen die zich vier uur van tevoren hebben aangemeld.  Bron: AD, 1 april 2021. 

 

 

Vanaf nu worden ook groepen ingeënt tegen het coronavirus die door hun medische 
achtergrond hoog risico lopen. Dat heeft minister Hugo de Jonge via Twitter laten weten. Het 
gaat om mensen met een hematologische aandoening, een transplantatie, nierfalen, 
afweerstoornis, ALS of Duchenne. Bron: De Stentor, 28 maart 2021.  

ING sluit meer dan de helft van bankkantoren in Nederland: honderden 
banen weg 
 
ING sluit meer dan de helft van zijn Nederlandse bankkantoren. Daardoor gaan er 440 banen 
verloren. De nieuwe reorganisatie komt bovenop ingrepen die het financiële concern vorig jaar 
al had aangekondigd. 
 
Het aantal eigen bankkantoren neemt met 69 af, waardoor er maar 59 overblijven. Volgens 
ING was er bij de kantoren die dicht gaan, nog maar weinig toeloop van klanten. Wie toch nog 
bij de bank langs wil, wordt doorverwezen naar een ING-servicepunt in bijvoorbeeld de Bruna. 
Van dit soort punten krijgt ING er komende tijd juist meer bij. 
 
Door de ingreep gaan er 240 banen verloren bij de kantorenorganisatie en nog eens 200 bij 
bedrijfsonderdelen die zich bezighouden met advies aan klanten. Het uitgangspunt is de 
medewerkers zoveel mogelijk naar een nieuwe baan te begeleiden. Dat kan zowel binnen als 
buiten de bank zijn. 
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ING benadrukt dat het aantal ING-servicepunten met 75 uitbreidt. ‘Het belangrijkste is dus 
dat wij onze dienstverlening in feite verplaatsen naar ING-servicepunten en dat er daarmee 
altijd een plek in de buurt is waar klanten terecht kunnen voor hun dagelijkse bankzaken en 
hulp bij digitaal bankieren. In totaal bieden wij een landelijk dekkend netwerk van 380 
kantoren en servicepunten’, legt een woordvoerder uit.  ING telt in Nederland ongeveer 15.000 
medewerkers. Bron: De Stentor, 25 maart 2021. 
 
 

Meer levens gered door voorafgaand aan operatie te vaccineren 
 
Door patiënten voorafgaand aan een operatie te vaccineren tegen het coronavirus, 
kunnen veel meer levens worden gered. Die conclusie trekken wetenschappers in een grote 
internationale studie, waar ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) aan 
meewerkte. Vaccinatie voor een planbare operatie "kan wereldwijd mogelijk duizenden 
sterfgevallen na operaties als gevolg van het virus voorkomen", vat het UMCG de bevindingen 
samen. 
 
Mensen die in de maand na een operatie besmet raken met het virus, lopen een veel hoger 
risico op een ernstig ziekteverloop. Het risico op overlijden blijkt dan vier tot acht keer zo hoog, 
schrijven de onderzoekers in het British Journal of Surgery. Ze baseren zich op gegevens 
van ruim honderdveertigduizend chirurgische patiënten uit honderdzestien landen. Bron: De 
Stentor, 25 maart 2021.  

 

De CWZ-artsen Jona Walk (links) en Bert Mulder. © DG/Raphael Drent 
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Pleidooi: beter niet iedereen vaccineren, het coronavirus verdwijnt 
namelijk toch niet 
 
NIJMEGEN - Vaccineren van kinderen en jonge, gezonde mensen tegen corona levert weinig 
op. Groepsimmuniteit is namelijk onhaalbaar, het coronavirus zal niet meer verdwijnen en in 
steeds nieuwe varianten opduiken. 
 
Dat stellen Jona Walk, recent gepromoveerd op vaccin-immunologie, en arts-microbioloog 
Bert Mulder vandaag in het blad Medisch Contact. 

 
De beide artsen van het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis plaatsen daarmee 
vraagtekens bij het beleid van het kabinet en gezondheidsinstituut om de hele bevolking te 
vaccineren om terug te keren naar ‘normaal’. Zij worden ondersteund door een recent artikel 
‘Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible’ in het vooraanstaande 
wetenschappelijke medisch tijdschrift Nature.  

 

Pfizer-vaccin mag minder koud worden bewaard, nu mogelijk ook 
geschikt voor huisarts 
 
Het BioNTech/Pfizer-vaccin mag in de toekomst ook op een temperatuur tussen de 15 en 25 
graden onder nul worden bewaard. Dat heeft het Europees Medicijn Agentschap vanmiddag 
bekendgemaakt. Daarmee komt toediening door huisartsen een stap dichterbij. Het RIVM gaat 
onderzoeken of Nederland daar later dit jaar toe over kan gaan. 
 
Huisartsen hebben een belangrijke rol in het vaccinatieprogramma. Ze zijn onder meer 
aangewezen om mensen tussen de 60 en 64 in te enten, evenals mensen met het syndroom 
van Down of morbide obesitas. Dat gebeurt met het AstraZeneca-vaccin. De levering daarvan 
is tot nu toe onvoorspelbaar en bleef meermaals achter bij de verwachtingen. 
 
Het BioNTech/Pfizer-vaccin, dat wel in constante hoeveelheid wordt aangeleverd, werd tot nu 
toe niet geschikt geacht voor decentrale toediening. Dit omdat het bewaard moest worden op 
een temperatuur van 60 tot 90 graden onder nul. Faciliteiten waarin vaccins zo koud kunnen 
worden opgeslagen zijn in Nederland beperkt. Daarom wordt het middel alleen op centrale 
locaties toegediend, hoofdzakelijk door de GGD.  
 
Door de goedkeuring van de EMA komt er nu ook een andere bewaaroptie. In plaats van het 
vaccin voor lange tijd in de extreem koude koelcel te bewaren, mag het nu ook voor twee 
weken op de temperatuur van een 'standaard farmaceutische vriezer’ worden bewaard, stelt 
de EMA. Die temperatuur is 15 tot 25 graden onder nul. De EMA verwacht dat de goedkeuring 
ervoor zorgt dat de distributie van het vaccin hierdoor versneld kan worden.  
 
Een woordvoerder van het RIVM beaamt dat dit extra mogelijkheden biedt. ‘Je zou nu een 
flink aantal vaccins bij een apotheker neer kunnen zetten, zodat de huisarts daar telkens een 
aantal flaconnetjes uit kan halen. Wellicht is dat iets voor later in het tweede kwartaal en voor 
het derde kwartaal, als er minder schaarste aan vaccins is. Dat zoeken we nu uit.’  
 
De GGD voert tot nu toe de meeste vaccinaties met het Pfizer-vaccin uit. In Rotterdam wordt 
geprikt in de monumentale Van Nelle Fabriek. © Arie Kievit 

Voorlopig moeten de huisartsen dus nog putten uit de voorraad van het AstraZeneca-vaccin. 
Die is vooralsnog beperkt, en dat zorgt voor een grote logistieke uitdaging. Per regio wordt een 
aantal vaccins toegewezen; het vaccin maakt als het ware een reis door Nederland.  

Inmiddels hebben alle 63- en 64-jarigen in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Limburg die dat 
willen een prik gehad, stelt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 
Ook mensen met het downsyndroom en morbide obesitas in die provincies hebben de kans 
gehad. 
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In Gelderland zijn ze met deze doelgroepen ‘op een haar na’ klaar, in Utrecht en Flevoland zijn 
ze druk bezig. In Zuid-Holland en Drenthe hebben de huisartsen de bestellingen inmiddels de 
deur uit gedaan. Friesland, Groningen, Noord-Holland en Overijssel volgen daarna. ‘We hopen 
binnenkort te horen wanneer’, stelt de LHV-woordvoerder. Als de ronde door het land eenmaal 
voltooid is, begint die weer opnieuw. Dan zijn de 61- en 62-jarigen aan de beurt. 

De beschikbare Pfizer-vaccins worden tot nu toe gebruikt voor het vaccineren van 
zorgpersoneel en voor de oudste Nederlanders. Momenteel zijn mensen tussen de 75 en 79 
jaar aan de beurt. Daarna volgen de leeftijdsgroepen daaronder. Naar verwachting wordt in 
Nederland dit weekend de grens van 2,5 miljoen prikken overschreden. De ambitie is om 
iedereen die dat wil voor 1 juli in elk geval één prik te geven. Bron: AD, 26 maart 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag wordt begonnen met groep kwetsbare patiënten te vaccineren  

Ziekenhuizen gaan zaterdag beginnen met het vaccineren van een groep kwetsbare patiënten, 
zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijke Netwerk Acute Zorg tegen de NOS. ‘Het gaat 
om zo'n negenduizend patiënten die bijvoorbeeld een orgaan- of beenmergtransplantatie 
hebben gehad of een ernstige immuunziekte hebben.’ 

De ziekenhuizen nemen deze taak op zich, zodat de behandeld arts vanaf het begin betrokken 
is bij de vaccinatie en de effecten daarvan. 

In de vaccinatiestrategie zou deze groep kwetsbaren waarschijnlijk later aan de beurt zijn 
vanwege hun (jonge) leeftijd. Het RIVM heeft de patiënten die hiervoor in aanmerking komen 
een uitnodiging gestuurd. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.    

Huisartsen gaan vanaf volgende week vaccineren 

Huisartsen gaan vanaf volgende week mensen vaccineren die thuis wonen, maar niet mobiel 
genoeg zijn om naar een vaccinatielocatie te komen. Dat gebeurt aan huis met het vaccin 
van AstraZeneca, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Het gaat in totaal om zo'n 70.000 mensen. ‘Dit zijn bijvoorbeeld ouderen die niet naar een 
vaccinatielocatie kunnen worden vervoerd’, aldus het RIVM. Ook mensen uit de medisch 
hoog-risicogroep met een neurologische aandoening en ademhalingsproblemen komen in 
aanmerking. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met ALS of de ziekte van Duchenne. Bron: 
AD, 29 maart 2021.   
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Ook huisartsen in Overijssel kunnen ‘eindelijk’ vaccins bestellen en zo 
snel mogelijk prikken 

Huisarts Otto Quartero, die ook voorzitter is van de Huisartsen Coöperatie Deventer en 
Omstreken, is blij. Vanmiddag kunnen huisartsen in Overijssel ‘eindelijk’ coronavaccins 
bestellen. Overijssel is een van de laatste provincies waar huisartsen wachten om te kunnen 
starten met prikken.  

Doordat er meer voorraad van het AstraZeneca-vaccin beschikbaar komt, kunnen deze week 
huisartsenpraktijken in alle resterende provincies (Overijssel, Groningen, Friesland en Noord-
Holland) vaccins bestellen, meldde de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) gisteren. In de 
bevoorrading is vanuit het zuiden, huisartsen in Zeeland waren als eerste aan de beurt, naar 
het noorden gewerkt.  Bron: De Stentor, 31 maart 2021.   

 

Pop-up vaccinatielocaties in Zandvoort 

Het Rode Kruis en de GGD openen maandag in Zandvoort de eerste 'pop-up vaccinatielocatie' 
van Nederland. Het gaat om een soort verplaatsbare container van vijftien meter lang, 
waar ongeveer vijfenzeventig mensen per dag gevaccineerd kunnen worden. 

Volgens een woordvoerder is de nieuwe faciliteit vooral bedoeld voor oudere inwoners die zich 
minder goed kunnen verplaatsen. Hoelang de container precies blijft staan is nog onbekend, 
in ieder geval niet langer dan tien weken. De container beschikt onder meer over een ruimte 
waar mensen de vaccinatie krijgen en waar ze een kwartiertje kunnen bijkomen en 
geobserveerd worden na de prik. 

De burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh, opent de mobiele vaccinatiefaciliteit 
maandag in de vroege ochtend. Bron: De Stentor, 28 maart 2021.   
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Coronavaccin Janssen vanaf 19 april aan Europa geleverd 

Het coronavaccin van Janssen (Johnson & Johnson) wordt vanaf 19 april aan 
Europa geleverd. Dat maakte het bedrijf maandag bekend. 

Nederland verwacht volgende maand bijna 170.000 Janssen-vaccins. Midden april worden de 
eerste 84.750 vaccins verwacht, meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) onlangs 
al. Van het vaccin is maar één prik nodig. Bron: AD, 29 maart 2021. 

Janssen (Johnson & Johnson) gooit 15 miljoen doses coronavaccin weg 
na ongeluk in productie 

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson heeft 15 miljoen doses van zijn coronavaccin 
moeten weggooien nadat was gebleken dat die onbruikbaar waren als gevolg van een ongeluk 
in het productieproces, meldt The New York Times. De productie van het in Leiden 

ontwikkelde coronavaccin is nu vertraagd omdat de Amerikaanse toezichthouder extra 
controles moet uitvoeren op de productielijn in de fabriek in Baltimore. 

Johnson & Johnson heeft bevestigd dat er een partij vaccins niet bleek te voldoen aan de 
kwaliteitseisen. De farmaceut liet verder weten dat de partij nog niet was gebotteld toen de 
productiefout werd ontdekt. Medewerkers van de fabriek in Baltimore zouden per ongeluk 
ingrediënten van twee verschillende vaccins hebben gemengd. 

De fabriek is van Emergent BioSolutions, het bedrijf dat de productie van het Johnson & 
Johnson-vaccin in de VS uitvoert. De producent werkt ook samen met de Brits-Zweedse 
farmaceut AstraZeneca, die het Oxford-vaccin ontwikkelde. 

Als gevolg van de productiefout is de distributie van de Johnson & Johnson-vaccins in de 
Verenigde Staten nu aanzienlijk vertraagd. Gehoopt werd dat het Johnson & Johnson-
vaccin, waarvan één prik volstaat, het vaccinatieprogramma in de VS zou versnellen. Bron: 
AD, 1 april 2021. 

Bij inenting met vaccin Pfizer/BioNTech of Moderna daalt kans op 
besmetting met tachtig procent 

Wanneer iemand een enkele prik van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of 
Moderna krijgt, daalt de kans op besmetting met het coronavirus al met 80 procent. De 
tweede inenting verhoogt de bescherming naar 90 procent. Dat concludeert de Amerikaanse 
versie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) hebben het effect van de vaccins op 3950 proefpersonen 
bestudeerd. 

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, pleit ervoor in Nederland de 
tweede prik verder uit te stellen. De eerste prik is genoeg om het aantal ziekenhuisopnames 
te laten dalen. Als mensen later hun tweede prik krijgen, kunnen de vrijkomende doses 
worden gebruikt om anderen hun eerste inenting te geven, zodat ook zij bescherming tegen 
het coronavirus opbouwen. De meeste vaccins moeten twee keer worden toegediend, met een 
paar weken tussen de eerste en de tweede prik. Bron: AD, 29 maart 2021.  

Miljoen doses vaccin minder ontvangen eerste drie maanden 2021 

Nederland heeft in de eerste drie maanden van het jaar ongeveer een miljoen vaccindoses 
minder ontvangen dan de bedoeling was. Vaccinfabrikanten Pfizer/BioNTech, Moderna en 
AstraZeneca leverden ongeveer 3,4 miljoen doses, terwijl dat er 4,3 miljoen hadden moeten 
zijn. 
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Met de eerste leveringen van eind vorig jaar erbij hadden er nu in totaal 4,5 miljoen doses 
geleverd moeten zijn, maar de teller staat op 3,6 miljoen doses. 

Vooral AstraZeneca bleef achter. Dat bedrijf had in het eerste kwartaal 1,5 miljoen doses 
moeten leveren, maar de teller staat nu op ongeveer 885.000 doses. Moderna zou volgens het 
'indicatief leveringsoverzicht' 400.000 doses leveren, maar heeft tot nu toe bijna 240.000 
doses geleverd. 

Pfizer en BioNTech, die eind vorig jaar de eerste doses leverden, hebben tot nu toe 2,5 miljoen 
doses geleverd, een fractie minder dan de 2,6 miljoen doses die tot nu toe binnen hadden 
moeten zijn. 

De cijfers lopen tot en met afgelopen zondag. Maar om die achterstand nog in te halen, zouden 
de ontwikkelaars in de laatste drie dagen van maart bijna evenveel doses moeten leveren als 
in de afgelopen drie weken. De overheid verwacht in april, mei en juni in totaal bijna 17 
miljoen doses te krijgen.  Bron: AD, 30 maart 2021. 

Administratie GGD met betrekking vaccinaties niet op orde  

De 76-jarige Hans Duyvestijn uit Best is uitgenodigd voor een prik, maar komt er bijna niet 
tussen. Minister De Jonge stelt dat 75-plussers nu aan de beurt zijn voor vaccinatie, half april 
de 70- tot 74-jarigen en eind april mensen van 65 tot 69. Bij de GGD kreeg Hans echter te 
horen dat alles tot en met april zit volgeboekt. ‘We worden voor de gek gehouden’, zegt hij. 

 

Hans Duyvestijn @ BD 

BEST - Minister Hugo de Jonge stelt dat 75-plussers nu aan de beurt zijn voor vaccinatie, 
half april de 70- tot 74-jarigen en eind april mensen van 65 tot 69. Maar de 76-jarige Hans 
Duyvestijn uit Best kreeg bij de GGD aanvankelijk te horen dat alles tot en met april zit 
volgeboekt, of het nu gaat om Best, Eindhoven, Den Bosch, Helmond of Tilburg.  

Toen de Bestenaar vorige week zaterdag zijn uitnodiging kreeg, wilde hij de volgende dag gelijk 
een afspraak maken. Mensen kunnen sinds begin maart kiezen of ze dat online of telefonisch 
doen. Omdat hij net als veel ouderen bloedverdunners gebruikt, moest hij zich telefonisch 
melden. 

Ik kreeg maandag te horen dat Best, Eindhoven, Den Bosch, Helmond en Tilburg tot en met 
april vol zaten, verteld Hans Duyvestijn. 
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Van de landelijke GGD-telefooncentrale hoorde Duyvestijn dat in Best en Eindhoven alles tot 
en met april vol zat. ‘Voor andere locaties moest ik op maandag bellen met een vaste 
medewerker. Die moest voor elke locatie elke keer opnieuw allerlei gegevens invullen. Hij is 
een uur bezig geweest. Ook Den Bosch, Helmond en Tilburg zaten tot en met april vol. Een 
afspraak maken in mei kon niet. Ik moest later nog maar eens terugbellen.’ 

Ondertussen hoort Duyvestijn de minister op tv vertellen dat het vaccineren van ouderen op 
schema ligt. ‘Hij baseert zich kennelijk alleen op het uitnodigingsbeleid van het RIVM. En dat 
nodigt nieuwe leeftijdsgroepen uit, zonder met lokale GGD’en af te stemmen of zij dit ook echt 
uit kunnen waar maken. We worden voor de gek gehouden.’ 

Ik heb afgelopen week bijna dagelijks opnieuw gebeld. Vanochtend lukte het iemand aan de 
lijn te krijgen. En wat denk je? Op 16 april kan ik toch gewoon in Eindhoven terecht. Het is 
net Russische roulette, aldus Hans Duyvestijn. 

Maar Duyvestijns verhaal kent een gelukkig einde. ‘Ik heb afgelopen week bijna dagelijks 
opnieuw gebeld. Ik kreeg elke keer een bandje dat alle medewerkers in gesprek waren’, vertelt 
hij zondag. ‘Vanochtend lukte het wel. En wat denk je? Op 16 april kan ik toch gewoon in 
Eindhoven terecht. Het is net Russische roulette.’ 

De GGD Brabant Zuidoost liet donderdag al aan het ED weten dat er nog wel degelijk 
‘prikslots’ te verdelen zijn. ‘Het is mogelijk om nog steeds afspraken in te plannen.’ Deze 
vreemde situatie vormt een herhaling van zetten. Eind januari bleek al dat ouderen door de 
telefooncentrale soms onnodig van hot naar her worden gestuurd. De oorzaak was een 
computerprobleem. Eind februari drong de directeur van de GGD Brabant Zuidoost, Ellis 
Jeurissen, landelijk nog eens aan op een oplossing. 

We zijn in discussie met het RIVM over wat wijsheid is. Moet je al nieuwe groepen uitnodigen, 
als nog niet iedereen uit de vorige groep aan bod is gekomen, aldus woordvoerder, GGD-
GHOR. 

Is die er - aan de vooravond van de opschaling van het vaccineren in Nederland - dan nog 
steeds niet? De GGD Brabant Zuidoost verwijst naar de landelijke GGD-organisatie GGD 
GHOR. Die beweert dat dit probleem inmiddels is verholpen. Volgens een woordvoerder van 
de GGD GHOR vormt de beperkte hoeveelheid beschikbare vaccins het enige punt. 

‘Dit is een enorme operatie. We prikken alle vaccins zo snel mogelijk weg, we doen niets liever. 
Zodra er weer extra vaccins beschikbaar komen, zetten we nieuwe prikslots open. Mensen 
zullen soms inderdaad moeten wachten.’ Tegelijkertijd erkent ze het onderliggende probleem 
dat Duyvestijn signaleert. ‘We zijn in discussie met het RIVM over wat wijsheid is. Moet je al 
nieuwe groepen uitnodigen, als nog niet iedereen uit de vorige groep aan bod is gekomen?’ 
Bron: Brabants Dagblad, 29 maart 2021.  

Een coronaprik halen is voor 93-jarige mevrouw Kuijpers een enorme 
onderneming: vanuit Eindhoven naar Veghel 

EINDHOVEN - Waar de jaarlijkse griepprik zelden tot problemen leidt, is de verwarring 
rondom de coronavaccinatie soms groot. We gingen samen met zoon Peter op stap met 
mevrouw Kuijpers (93), die vanuit Eindhoven naar Veghel moest om haar vaccinatie te krijgen. 

Dinsdag had de huisarts een brief van het RIVM laten bezorgen. Het was een uitnodiging om 
de GGD te bellen voor afspraken voor de eerste vaccinatie én de tweede. ‘We vonden het wel 
vreemd dat ze ervan uitgingen dat wie zelfstandig woont, mobiel genoeg is om naar een 
priklocatie te komen’, vertelt Peter. ‘We hebben het over 90-plus.’  Bron: Eindhovens Dagblad, 
31 januari 2021. 
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GGD-directeur wil deel prikken zelf kunnen regelen: ‘Voor schrijnende 
gevallen en mensen waar iets mis gaat’ 

EINDHOVEN - Directeur Ellis Jeurissen van de GGD Brabant Zuidoost wil dat haar 
organisatie voortaan een klein deel van de prikafspraken zelf kan verdelen. ‘Geef ons lokaal 
tien procent regelruimte om lokaal verschil te maken.’ 

Toen ruim een week terug twee kankerpatienten zonder afspraak een coronaprik kregen in 
Eindhoven, moest Jeurissen haar medewerkers op het hart binden dat niet meer te doen. ‘We 
mogen dat nu simpelweg niet. Waar we nu ook over in gesprek zijn binnen de landelijke 
organisatie GDD GHOR, wat ik vraag: laat ons een klein deel van de vaccinatie-afspraken zelf 
invullen. Dan kunnen we wél iets doen voor schrijnende gevallen en voor mensen waar iets 
mis gaat.’ Bron: Eindhovens Dagblad, 27 februari 2021. 

Heel Nederland vóór begin juli een vaccin: check hier wanneer jíj aan de 
beurt bent 

Alle Nederlandse volwassenen die dat willen, kunnen voor begin juli een coronaprik krijgen, 
voorspelt minister De Jonge. Gaat dat lukken, en wie kunnen er binnenkort een uitnodiging 
verwachten?  

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

Daarnaast waren huisartsen in Zeeland, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland al druk met 
het inenten van 60- tot 64-jarigen en mensen met het syndroom van Down of morbide 
obesitas. Ze doen dat met het AstraZeneca-vaccin. Dat vaccin werd via de GGD ook verspreid 
onder zorgmedewerkers. Op advies van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 
ligt het prikken met AstraZeneca nu tijdelijk stil. Het zou kunnen dat dat tot vertraging van 
de vaccinatiecampagne gaat leiden. Bron: Eindhovens Dagblad, 14 maart 2021.  

Restvaccins gaan naar mensen die officieel nog niet aan de beurt zijn 

Restvaccins verdwijnen bij grote zorgorganisaties in Oost-Nederland in de armen van 
medewerkers of patiënten die volgens de officiële landelijke vaccinatieplanning nog niet aan 
de beurt zijn. Niet om het systeem te dwarsbomen, maar om geen druppel te verspillen. ‘In 
die eerste ronde had het RIVM nog geen spilprotocol’, zegt Annemieke Verburg, 
bestuurssecretaris van Woonzorg Flevoland. 

Vanwege het ontbreken van een zogenoemd spillageprotocol - wat te doen met restjes van het 
coronavaccin in een reeds geopend potje - vanuit het RIVM, hebben zorginstellingen en 
huisartsen zelf wachtlijsten opgesteld, zo blijkt uit een rondgang van de Stentor. Op die 
wachtlijsten stonden veelal medewerkers van de organisaties die volgens het landelijk 
vaccinatieprogramma nog niet aan de beurt waren.  Bron: De Stentor, 31 maart 2021. 

Vanaf dinsdag worden mensen van 73 en 74 jaar uitgenodigd voor 
afspraak om te vaccineren 

Mensen van 73- en 74 jaar oud worden vanaf dinsdag door de GGD uitgenodigd zich aan 
te melden voor vaccinatie. Het gaat om een groep van ongeveer 390.000 mensen, geboren in 
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1947 en 1948. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech. De GGD vraagt mensen zo snel 
mogelijk nadat ze de brief hebben ontvangen een afspraak in te plannen. 

Op de planning van de overheid staat dat ook 70- tot 72-jarigen zich begin april kunnen laten 
inenten, maar wanneer precies is afhankelijk van hoe snel er wordt gevaccineerd. Momenteel 
zijn er ruim 2,5 miljoen prikken gezet, meldt het coronadashboard van de overheid. Voor deze 
week staan er 514.015 gepland. Bron: AD, 31 maart 2021.  

 

Versnelde procedure voor certificaat vrij reizen in de EU 

Het Europees Parlement gaat een versnelde procedure toepassen voor het certificaat dat vrij 
reizen in de EU deze zomer mogelijk moet maken. Met vierhonderdachtenzestig stemmen voor, 
tweehonderddrie tegen en zestien onthoudingen stemde het parlement voor de 
urgentieprocedure. 

De Europese Commissie heeft de zevenentwintig EU-landen vorige week voorgesteld een 
gratis 'coronacertificaat', digitaal of op papier en voorzien van een QR-code, te ontwikkelen. 
Het certificaat, in de volksmond ook al bekend als vaccinatiepaspoort en coronapas, bewijst 
dat de drager tegen Covid-19 is ingeënt, recent negatief is getest of voldoende antistoffen in 
het lichaam heeft. Een meerderheid van het parlement is voor het snel opzetten van een door 
de landen wederzijds erkend certificeringssysteem, waarbij de persoonsgegevens en medische 
data wel goed beschermd moeten zijn. Bron: De Stentor, 25 maart 2021.   

Duitsland eist negatieve coronatest van alle reizigers 

Duitsland eist vanaf vrijdag van alle reizigers die het land per vliegtuig binnen reizen 
een 'verse' negatieve coronatest, ongeacht waar de vliegtuigpassagier vandaan komt. Dit meldt 
de krant Bild op gezag van regeringsbronnen. De regering schrapt feitelijk verscheidene 
verplichtingen voor mensen die uit bepaalde risicogebieden komen en voert voor de 
vliegtuigpassagiers een algemene regel in. 

Het betekent onder meer voor veel Duitse toeristen die naar het officieel veilige Mallorca gaan, 
dat ze nu ook een coronatest moeten doen voor ze naar huis kunnen vliegen. Bron: De Stentor, 
25 maart 2021.     
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Strenge regels heeft gevolgen voor mensen die naar Duitsland willen 
vliegen 

Het aanscherpen van de regels voor mensen die naar Duitsland willen vliegen, heeft dinsdag 
direct gevolgen gehad voor Duitse vakantiegangers. Er kwamen meerdere mensen vast te 
zitten op het onder toeristen populaire Mallorca. 

Duitsland eist sinds dinsdag van alle reizigers die het land per vliegtuig binnenkomen een 
negatieve coronatest, ongeacht waar de passagier vandaan 
komt. Vliegtuigmaatschappijen mogen passagiers niet meenemen zonder zo'n test. 
Die testplicht gold voorheen alleen voor reizigers uit risicogebieden. 

De autoriteiten op het Spaanse eiland zeggen dat twee Duitsers positief hebben getest. Ze 
mogen daarom niet terugkeren naar hun thuisland en zijn ondergebracht in een speciaal 
aangewezen hotel. De maatregel leidde voor zover bekend niet tot vertraging in het vliegverkeer 
vanaf het eiland. Bron: AD, 30 maart 2021. 

Duitsland stelt verplichte coronatest uit  

Duitsland stelt de verplichte coronatest voor alle inkomende vliegtuigreizigers uit tot 
dinsdag. Zo krijgen de luchtvaartmaatschappijen meer tijd geven voor de 
voorbereidingen, meldt gezondheidsminister Jens Spahn. 

Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf dinsdag alleen passagiers meenemen als ze 
een recente coronatest met een negatieve uitslag kunnen tonen. Er geldt alleen een 
uitzondering voor de bemanning van de vliegtuigen.  Bron: De Stentor, 26 maart 2021. 
 

Duitse deelstaat Saarland stopt na pasen met lockdown 

 
De Duitse deelstaat Saarland stopt na Pasen met de lockdown. Bioscopen, sportcentra en 
restaurants met buitenruimte mogen dan de deuren weer openen, zegt de premier van de 
regio. Mensen hebben wel een negatieve uitslag van een snelle coronatest nodig om daar 
gebruik van te maken. 
 
Saarland, dat grenst aan Luxemburg en Frankrijk, wordt daarmee de eerste Duitse staat die 
de lockdown onder voorwaarden beëindigt. Dat gebeurt vanaf 6 april. In lokale media wordt 
al geschreven over een Saarland-Model. Bron: De Stentor, 25 maart 2021. 
 

Nieuwe coronabesmettingen in Duitsland iets lager dan de dag ervoor 
 
Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland ligt iets lager dan donderdag. Het Robert Koch 
Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft vrijdagochtend 21.573 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Een dag eerder werden 22.657 nieuwe gevallen gemeld, 
tegenover ongeveer 16.000 op woensdag. Het ging om de grootste stijging van het aantal 
gevallen sinds 9 januari. 

In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie bij 2.734.753 mensen in 
Duitsland vastgesteld. In het afgelopen etmaal overleden nog eens 183 personen aan de 
gevolgen van Covid-19. Het coronavirus heeft in Duitsland al zeker ruim 75.000 levens geëist. 

De lockdown loopt in Duitsland in principe tot 18 april. Staten hebben echter verregaande 
bevoegdheden om hun eigen beleid te maken. De Duitse deelstaat Saarland maakte 
donderdag bijvoorbeeld bekend na Pasen met de lockdown te stoppen. Bioscopen, sportcentra 
en restaurants met buitenruimte mogen dan de deuren weer openen, maar bezoekers hebben 
wel een negatieve uitslag van een snelle coronatest nodig. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.  
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Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is opnieuw iets lager dan 
een dag eerder  

 
Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland is opnieuw iets lager dan een dag eerder. Het 
Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft zaterdagochtend 20.472 
nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. 
 
Een dag eerder werden 21.573 nieuwe gevallen gemeld, tegenover ongeveer 22.657 op 
donderdag. In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie bij 2.755.225 
inwoners van Duitsland vastgesteld. In het afgelopen etmaal overleden nog eens 157 
personen aan de gevolgen van Covid-19. Het coronavirus heeft in Duitsland nu zeker 75.780 
levens geëist. 

De lockdown loopt in Duitsland in ieder geval tot 18 april. Het besluit om het aantal sociale 
contacten rondom de paasdagen met maatregelen in te perken, werd woensdag door 
bondskanselier Angela Merkel ingetrokken na een storm van kritiek. Bron: AD, 27 maart 
2021.   

Duitse ic-artsen vragen om harde lockdown van twee weken 

Duitse ic-artsen doen een beroep op de regering van bondskanselier Merkel om een 
harde lockdown van twee weken in te voeren. De ziekenhuizen bij onze oosterburen zien een 
forse toename van coronapatiënten. Een lockdown is volgens de medici de enige manier om 
het tij te keren.  

‘Een mix van een harde lockdown, vaccinaties en tests is nodig om te voorkomen dat intensive 
care-afdelingen worden overspoeld’, zegt Christian Karagiannidis, hoofd van de Duitse 
vereniging voor intensive care en spoedeisende geneeskunde, tegen de Rheinischen Post. ‘Laat 

het ziekenhuispersoneel niet in de steek.' 

Karagiannidis vraagt de regering met klem om geplande versoepelingen onmiddellijk te 
stoppen in het licht van de snel stijgende aantal besmettingen. Het Robert Koch-instituut 
meldde vandaag. het hoogste zevendaagse infectiecijfer per 100.000 inwoners sinds half 
januari: 124,9. Gisteren was dat nog 119.1. 

Uit een recente opiniepeiling van omroep ZDF blijkt dat opnieuw meer mensen 
voorstander zijn van verscherping van de maatregelen dan van versoepeling 
ervan. Zesendertig procent van de ondervraagden wil strengere regels,  terwijl eenendertig 
procent de huidige beperkingen wil handhaven. Slechts een kwart wil versoepelingen. Bron: 
AD, 27 maart 2021.  

Duitsland verwacht half april te beginnen met vaccineren coronavaccin 
Janssen 

Duitsland verwacht half april te kunnen beginnen met de toediening van het coronavaccin 
van de Leidse farmaceut Janssen, onderdeel van de Amerikaanse gigant Johnson & Johnson. 
Dat heeft minister van Volksgezondheid Jens Spahn zaterdag gezegd. Zijn collega Hugo de 
Jonge liet woensdag weten dat Janssen Nederland rond dezelfde tijd een eerste zending van 
84.750 doses zal leveren. 

De medicijnwaakhond van de Europese Unie gaf op 11 maart toestemming voor het gebruik 
van het J&J-vaccin, dat na één injectie al bescherming biedt tegen Covid-19. Eerder kregen 
de entstoffen van BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca, die twee prikken nodig hebben, 
al goedkeuring. 
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Volgens Spahn zijn de eerste partijen J&J-vaccin die Duitsland krijgt, ook nog betrekkelijk 
klein. Daarna worden de hoeveelheden naar verwachting snel groter. Dat zou een welkome 
verbetering zijn van de inentingscampagne, die tot dusver stroef verloopt. Bron: De Stentor, 
27 maart 2021.  

Behandelingen in Duitse ziekenhuizen verbeterd 

De sterftekans van coronapatiënten in Duitse academische ziekenhuizen is in de loop van 
vorig jaar gedaald. Dat komt mogelijk doordat behandelingen zijn verbeterd en doordat 
medische teams meer ervaring opdeden, denken onderzoekers van de universiteit van 
Erlangen. 

Zij keken onder meer naar de gegevens van zo'n 1300 coronapatiënten in 14 ziekenhuizen. 
Daar overleed tussen januari en april nog 20,7 procent van de coronapatiënten. Daarna zette 
een flinke daling in. Tussen mei en september ging het om een sterftecijfer van 12,7 procent. 

Dat percentage ligt echter wel fors hoger als alleen wordt gekeken naar patiënten op de 
intensive care. Daar overleed in de eerste maanden van het jaar 39,8 procent van de mensen 
die kunstmatige beademing nodig hadden. Het ging in de latere maanden om 33,7 procent, 
ongeveer een derde van de patiënten. 

Duitsland heeft sinds het begin van de uitbraak melding gemaakt van ruim 75.000 
sterfgevallen door het virus. Het land zit sinds december in lockdown, maar sommige 
deelstaten kiezen in toenemende mate voor een eigen coronabeleid. Zo wil het kleine Saarland 
de lockdownmaatregelen na Pasen verregaand versoepelen. Bron: De Stentor. 28 maart 2021. 

Duizenden Duitse vakantiegangers naar Mallorca tijdens paasvakantie 

Duizenden Duitse vakantiegangers hebben voor de Paasvakantie het vliegtuig genomen naar 
het Spaanse eiland Mallorca. Dat staat niet meer op de lijst met risicogebieden van de Duitse 
overheid en dat betekent dat mensen na hun vakantie niet meer in zelfisolatie hoeven.  In 
hoofdstad Palma arriveerden zaterdag zestig vliegtuigen uit Duitsland. Het vliegveld verwacht 
er zondag nog eens zeventig.  

Niet alle Spanjaarden zijn blij met de toestroom van buitenlandse toeristen. Ze mogen zelf 
vanwege het strenge coronabeleid hun regio's niet verlaten. ‘Wij mogen onze familieleden niet 
bezoeken’, klaagde een 28-jarige Spanjaard tegenover persbureau AFP. ‘Het bevalt me niet dat 
een buitenlander hier gewoon naartoe kan komen, terwijl hij net als ik gewoon Covid kan 
hebben.’ 

Duitse vakantiegangers op Mallorca die positief testen op het coronavirus en dan op het eiland 
in quarantaine moeten, kunnen daarvoor gratis terecht in een van de speciaal daarvoor 
ingerichte hotels op het eiland. Dat meldt de Mallorca-Zeitung op basis van informatie van 
het ministerie van Volksgezondheid van de Balearen. Het enige dat de besmette toeristen 
nodig hebben, is een Europese zorgpas (EHIC) die medische behandeling tijdens vakanties 
dekt. Duitsers die de quarantaineperiode van 10 tot 14 dagen liever in hun hotel of 
vakantiewoning doorbrengen, moeten dat zelf betalen. 

Vanaf dinsdag 00.00 uur moeten alle passagiers die vanuit het buitenland naar Duitsland 
reizen zich voor vertrek laten testen op het virus. Wie positief test mag het vliegtuig volgens 
de nieuwe Duitse voorschriften niet eens betreden. Luchtvaartmaatschappijen moeten het 
testen organiseren. Bron: De Stentor, 28 maart 2021.    
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Thuisblijven tijdens paasweekeinde  
 
Burgemeesters van gemeenten uit de Achterhoek en Twente en de districtsbestuurder van het 
Duitse Kreis Borken roepen hun inwoners woensdag op om thuis te blijven in het 
paasweekeinde. ‘Blijf dit jaar alsjeblieft allemaal in je eigen land’, aldus de Duitse 
districtsbestuurder Kai Zwicker in een oproep op Facebook. De bestuurders doen de oproep 
omdat zij vinden dat de bestrijding van de coronacrisis de allerhoogste prioriteit heeft. 

Gewoonlijk is het juist in het paasweekeinde erg druk met grensoverschrijdende uitstapjes. 
Veel Duitsers gaan naar Nederlandse campings of winkelen in Enschede. Omgekeerd maken 
Nederlanders veel dagtochtjes in het Duitse grensgebied. Ook is er veel familiebezoek aan 
weerszijden van de grens. ‘Maar de situatie is nu anders. Grensbewegingen zijn niet gewenst’, 
benadrukken de burgemeesters van Winterswijk, Oost Gelre, Doetinchem en Enschede. 

De grens met Duitsland gaat niet op slot. Er gelden strenge regels voor winkelen in Duitsland. 
Bron: AD, 31 maart 2021.  

In Duitsland verliezen 1000 mensen hun baan bij MediaMarkt en Saturn 

Elektronicaketens MediaMarkt en Saturn schrappen tot wel 1000 banen in Duitsland. Die 
arbeidsplaatsen verdwijnen in de periode tot en met het najaar van 2022. Daarnaast sluiten 
de twee winkelketens, die beide onder moederbedrijf Ceconomy vallen, dertien van de 419 
vestigingen op de Duitse thuismarkt. Dat staat in een brief die persbureau DPA heeft ingezien. 

MediaMarkt en Saturn kondigden in de zomer van 2020 al aan fors in het personeelsbestand 
te snijden om kosten te besparen. Mogelijk verdwijnen door de reorganisatie 3500 van de ruim 
47.000 banen bij het concern. Een woordvoerster kon nog niet aangeven wat de gevolgen voor 
de circa 4500 werknemers in Nederland zullen zijn. 

Onlineverkoop is voor MediaMarkt en Saturn steeds belangrijker geworden, zo geven ze aan 
in de brief aan hun personeel. Die verschuiving is door de coronapandemie alleen maar 
versneld, waardoor fysieke filialen aan belang inboeten voor het Duitse retailbedrijf. 

Door de steeds hevigere concurrentie van webwinkels als Amazon boekte Ceconomy al voor 
de coronacrisis minder goede resultaten. Winkelsluitingen als gevolg van lockdowns zitten 
MediaMarkt en Saturn in meerdere Europese landen dwars. In april vorig jaar schoot de 
Duitse overheid Ceconomy te hulp met kredietgaranties op leningen van 1,7 miljard euro. 
Bron: AD, 31 maart 2021.  

Marathon in Hamburg verzet van 11 naar 18 april 

De NN Mission Marathon in Hamburg, die op 11 april zou plaatsvinden op een volledig 
afgesloten parcours, gaat niet door. Dit vanwege de corona-ontwikkelingen in de regio. 
Daardoor ziet de organisatie zich genoodzaakt het hardloopevenement uit te stellen. De 
bedoeling is de marathon een week later te houden op een alternatieve locatie.  

Ruim zeventig atleten, onder wie Nederlandse marathonlopers als Michel Butter, Björn 
Koreman en Frank Futselaar, willen tijdens deze speciale wedstrijd gaan proberen hun plek 
veilig te stellen voor de Olympische Spelen in Tokio komende zomer.  

‘Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar we snappen het besluit gezien de huidige situatie’, zegt 
Frank Thalaiser, de racedirecteur van NN Mission Marathon. ‘We doen er nu alles aan om het 
evenement te realiseren op een andere locatie en we zijn optimistisch over het vinden van een 
oplossing. We zijn dit ook verplicht naar de meer dan zeventig atleten die hard getraind hebben 
de afgelopen weken, we willen hun olympische droom levend houden.’ 
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Het Nederlandse managementbureau Global Sports Communication van Jos Hermens is een 
van de initiatiefnemers van deze marathon, die nu voor 18 april op de agenda is gezet. Bron: 
AD, 31 maart 2021. 

In Spanje is de lijst met gelegenheden waar men een mondkapje moet 
dragen uitgebreid  

Spanje heeft de lijst met gelegenheden uitgebreid waar mensen verplicht zijn een mondkapje 
te dragen tegen de overdracht van het coronavirus. Ook in Spanje stijgt het aantal nieuwe 
besmettingen de laatste tijd snel. 

Vanaf woensdag zijn mensen in Spanje verplicht om een mondkapje te dragen in alle openbare 
ruimtes, binnen en buiten. Die plicht geldt zelfs als men de anderhalve meter afstand kan 
bewaren, kondigde de Spaanse regering dinsdag aan. 

Hoewel de aangescherpte regels ruimte voor interpretatie openlaten, benadrukken Spaanse 
media dat die strikt genomen inhouden dat men zelfs zonnebadend op het strand of bij het 
zwembad een mondkapje moet dragen. Om gezondheidsredenen zijn uitzonderingen nog 
mogelijk, net als bij het eten en drinken, bij het sporten onder de open lucht en bij het 
zwemmen. 

Veel regio's hadden al een strenge mondkapjesplicht, waaronder ook toeristische trekpleisters 
als het eiland Mallorca. Het aantal nieuwe besmettingen in Spanje is in een week met ongeveer 
een derde toegenomen. Het huidige peil van 80 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners is 
echter nog betrekkelijk laag in vergelijking met andere Europese landen. Bron: AD, 30 maart 
2021.  

 

© Reuters — Palma de Mallorca 

Besmette Duitse vakantiegangers op Mallorca gratis in covidhotels in 
quarantaine  
 
Duitse vakantiegangers op Mallorca die positief testen op het coronavirus en dan op het 
eiland in quarantaine moeten, kunnen daarvoor gratis terecht in een van de speciaal daarvoor 
ingerichte hotels op het eiland. Dat meldt de Mallorca-Zeitung op basis van informatie van het 

ministerie van Volksgezondheid van de Balearen. Het enige dat de besmette toeristen nodig 
hebben, is een Europese zorgpas (EHIC) die medische behandeling tijdens vakanties dekt. 
Duitsers die de quarantaineperiode van 10 tot 14 dagen liever in hun hotel of vakantiewoning 
doorbrengen, moeten dat zelf betalen. 
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De zogenaamde compensatiebetalingen aan het einde van het jaar, die de EU-landen elkaar 
toesturen voor medische behandeling van hun landgenoten in andere EU-landen, dekken de 
kosten van quarantaine in een Covid-hotel, aldus een woordvoerster van het ministerie. Dit 
geldt als de vakantiegangers zich onder de hoede plaatsen van de door de overheid 
georganiseerde gezondheidszorg. Dan worden ze behandeld als Spanjaarden die dakloos 
zijn of geen mogelijkheid hebben zich thuis te isoleren van andere familieleden. 

Vanaf dinsdag 00.00 uur moeten alle passagiers die vanuit het buitenland naar Duitsland 
reizen zich voor vertrek laten testen op het virus. Wie positief test mag het vliegtuig volgens 
de nieuwe Duitse voorschriften niet betreden. Luchtvaartmaatschappijen moeten het testen 
organiseren. Bron: De Stentor, 28 maart 2021.    

Spanje stuurt Britten terug 

De Spaanse autoriteiten hebben tientallen Britten teruggestuurd die met het vliegtuig naar 
kustplaats Alicante waren gevlogen. Britten die in Spanje wonen hebben vanwege de brexit 
een speciaal verblijfsdocument nodig, de Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). Op de 
luchthaven stond volgens expatkrant Olive Press een bord met het opschrift ‘Geen Tie. Geen 
toegang’. 

Zo'n veertig Britten beschikten maandag niet over de juiste papieren en zouden met hetzelfde 
vliegtuig zijn teruggestuurd naar het Engelse Manchester. Een 47-jarige man deed daar zijn 
beklag over. Hij vertelde de krant dat sommige reizigers tevergeefs een brief lieten zien met 
het verzoek hun TIE-kaart op te halen in Spanje. ‘Wat voor bewijs heb je nog meer nodig dat 
mensen hier wonen?’ 

Het zorgde voor nog meer ergernis dat de vlucht naar Engeland vervolgens vertraging opliep. 
Ook kregen reizigers te horen dat hun bagage pas dagen later zou worden nagestuurd. De 
Britse ambassade in Spanje liet weten op de hoogte te zijn van de problemen. Een 
woordvoerder zei tegen de krant dat reizigers moeten zorgen dat ze aan alle eisen voldoen. 

Spanje heeft het internationale reisverkeer aan banden gelegd vanwege de coronacrisis. 
Daarom moesten de Britten bewijzen dat ze wonen in het Zuid-Europese land. De Britse krant 
Daily Mail kopte dat de autoriteiten in de kustplaats "weigeren tientallen Britten Spanje in te 
laten vanwege de brexit". 

De reisproblemen waar Britten sinds de brexit mee te maken krijgen, worden vaker breed 
uitgemeten in Britse media. Zo zorgde het eerder voor chagrijn dat de Nederlandse douane 
broodjes met vlees van een automobilist in beslag nam omdat vanwege het Britse vertrek uit 
de Europese Unie strengere regels gelden. Bron: AD, 31 maart 2021. 

Merkel roept deelstaten op tot terugdraaien versoepelingen en oppert 
avondklok 

Bondskanselier Angela Merkel wijst de versoepelingsplannen van deelstaten en regio's wat 
betreft de lockdown af. In plaats daarvan moeten ze de zogenoemde ‘noodrem’ hanteren en 
nog strengere maatregelen invoeren om de derde coronagolf te breken. Dat heeft de Duitse 
regeringsleider zondagavond gezegd in een politieke talkshow  op de Duitse  televisie.  

Merkel baarde afgelopen week opzien met haar publiekelijke excuses aan de bevolking voor 
de verwarring na een door haar en de deelstaatleiders besloten ‘Paas-lockdown’. Die bleek niet 
goed uitvoerbaar en werd daarom teruggedraaid. De bondskanselier staat sindsdien onder 
druk omdat het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland blijft stijgen en de roep om 
verscherping van de maatregelen toeneemt. Vooral omdat de Paasvakantie in de  meeste 
deelstaten is begonnen en in verschillende regio’s pilootprojecten lopen of komen met 
versoepelingen gekoppeld aan sneltests. 
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Merkel vindt dat een verkeerde ontwikkeling. Ze noemde daarbij de deelstaat Saarland, die 
afgelopen week aankondigde vanaf 6 april vergaande versoepelingen door te voeren waarbij 
onder andere de buitenhoreca, bioscopen en fitnessstudio's weer mogen openen. Dit in 
combinatie met testen waarbij mensen met een negatieve coronatest een dagkaart krijgen 
waarmee ze bijvoorbeeld ook weer kunnen winkelen. Daarmee wil de deelstaat een ‘modelregio’ 
worden en inwoners een perspectief bieden richting normaliteit.  

Fout, vindt de bondskanselier. ‘Modelprojecten worden steeds meer gebruikt voor 
versoepelingen maar de besmettingscijfers in Saarland zijn niet stabiel. Daardoor staat het 
project haaks op onze besluiten van 3 en  22 maart staan om alleen te versoepelen bij een 
lage en stabiele zeven dagen incidentie (aantal nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners in 
een week)’, zei ze in de talkshow van Anne Will.   

Een vergelijkbaar project dat al loopt in de stad Tübingen bewijst volgens Merkel dat testen 
alleen geen oplossing is. ‘In Tübingen begonnen ze bij een incidentie van 35 en die staat nu 
op 75. We kunnen er wel van leren maar de nieuwe projecten beginnen allemaal bij veel hogere 
weekcijfers.’   

De bondskanselier roept de deelstaten op om de afgesproken ‘noodrem’ te hanteren in regio's 
met een zeven dagen incidentie boven de 100. ‘Ik heb niet de indruk dat dit nu overal 
gebeurt.’ Daarnaast moeten de deelstaten een hardere coronakoers inslaan en scherpe 
maatregelen nemen, zelfs in gebieden waar de zeven dagen incidentie lager is, vindt Merkel. 
‘Niet alleen die incidentie is belangrijk maar ook het zevendaagse reproductiegetal (de snelheid 
waarmee het virus zich vermeerdert, red.), dat boven de 1 ligt (1,19 wat betekent dat 100 
besmette personen 119 andere besmetten, red.) én het gegeven dat er sinds begin maart 700 
nieuwe coronapatiënten op de intensive cares zijn bijgekomen.’   

Uitgaansbeperkingen kunnen daarbij een ‘zeer effectief’ middel zijn, zei Merkel. ‘Daarbij denk 
ik aan strengere contactbeperkingen, maar ook aan uitgaansbeperkingen. Vooral in de 
avonduren aangezien veel jongeren dan in parken rondhangen zonder de coronaregels in acht 
te nemen. Andere verscherpingen zijn voor mij het thuiswerken omdat dit afneemt en controle 
van de testplicht van werkgevers om personeel minstens tweemaal per week te testen.’  

Merkel zei nog na te denken hoe het nu verder moet en de komende dagen te kijken of ‘de 
dingen’ zich in de juiste richting ontwikkelen. Duitse virologen waarschuwen voor 100.000 
nieuwe besmettingen op termijn als er niet snel iets gebeurt en een van hen die de regering 
adviseert, pleit voor het naar voren halen van de eerstvolgende vergadering tussen Berlijn en 
de deelstaten. Die staat gepland voor 12 april. Over dat laatste liet de bondskanselier zich niet 
uit maar ze noemde wel een soort van deadline. ‘Ik blijf niet nog twee weken wachten.’ Bron: 
De Stentor, 28 maart 2021.  

In Berlijn geen AstraZeneca voor vrouwen onder 60 jaar  

Vrouwen onder de 60 jaar in Berlijn krijgen voorlopig geen AstraZeneca-vaccin meer 
toegediend. De stad heeft daartoe uit voorzorg besloten na nieuwe gegevens over mogelijke 
bijwerkingen. 

Het Paul Ehrlich Institute, een medische toezichthouder, maakte eerder op de dag melding 
van 31 gevallen van trombose in de hersenen bij mensen bij wie het vaccin van de Brits-
Zweedse farmaceut was toegediend. Op twee gevallen na ging het om vrouwen, in de leeftijd 
van 20 tot 63. Negen mensen zijn overleden. 

In Duitsland zijn bijna 2,7 miljoen prikken gezet met het vaccin van AstraZeneca. 
Aanvankelijk werden die alleen toegediend aan mensen onder de 65 jaar en vooral jongere 
vrouwen die werken in de zorg of het onderwijs. Bron: AD, 30 maart 2021.    
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Bondskanselier Angela Merkel van Duitsland licht in een persconferentie het besluit toe om 
het AstraZeneca-vaccin vanaf morgen alleen nog maar toe te dienen aan 60-plussers. ‘Het 
succes van het vaccinatieprogramma hangt af van vertrouwen', zegt ze. Merkel stelt dat het 
besluit gevolgen zal hebben voor de snelheid van het vaccineren van de Duitse bevolking.  

Iets wat volksgezondheidsminister Jens Spahn beaamt. ‘Zestigplussers kunnen nu sneller 
worden geholpen.' Jongere mensen zullen iets langer moeten wachten. Bron: AD, 30 maart 
2021. 

 

© AP — Angela Merkel (rechts) en Jens Spahn tijdens hun persconferentie  

AstraZeneca zegt het Duitse besluit te ‘respecteren’ hun vaccin niet te 
gebruiken voor mensen onder de 60 jaar 

AstraZeneca zegt het Duitse besluit te "respecteren" om het coronavaccin van het bedrijf uit 
voorzorg niet meer te geven aan mensen onder de 60 jaar. De farmaceut benadrukte tegenover 
het Duitse persbureau DPA wel dat internationale toezichthouders hebben aangegeven dat 
het middel veilig is. 

Duitsland besloot het gebruik van het middel deze week weer aan banden te leggen vanwege 
zorgen over mogelijke bijwerkingen. De Duitse medische autoriteiten hebben tot nog toe 31 
meldingen gekregen over trombose in de hersenen. Onder die noemer vallen 
bijvoorbeeld herseninfarcten. In vrijwel alle gevallen ging het om vrouwen tussen de 20 en 63 
jaar. 

De zorgen over dergelijke bijwerkingen bestaan al langer, maar er is niet aangetoond dat het 
vaccin ook de oorzaak is van die klachten. AstraZeneca benadrukte woensdag dat 
toezichthouders en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben vastgesteld dat de 
voordelen voor de volksgezondheid bij het gebruik van het vaccin opwegen tegen de mogelijke 
risico's. Bron: AD, 31 maart 2021.  
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Intensieve controle in grensgebieden naar negatieve coronatest 

Duitsland gaat intensiever controleren of reizigers in de grensgebieden wel een negatieve 
coronatest bij zich hebben, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer in 
Duitse media. ‘Ongeacht waar je vandaan komt, of dat nou Polen, Frankrijk of Denemarken 
is, iedereen zou een controle moeten verwachten.’  

Seehofer heeft de landelijke politie al gevraagd om meer te gaan controleren en wil naar 
verluidt daarbij ook politiekorpsen uit deelstaten betrekken. De controles aan de grens 
met buurland Tsjechië worden met twee weken verlengd vanwege de hoge besmettingscijfers 
aldaar. De maatregelen bij de Oostenrijkse grens worden beëindigd. Bron: AD, 30 maart 2021.  

Bellen met Vladimir Poetin 

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben 
vandaag gebeld met de Russische president Vladimir Poetin. Gedrieën bespraken zij de 
situatie in Oekraïne, Belarus, Libië, Syrië en Iran. Frankrijk en Duitsland drongen er bij 
Rusland ook op aan de rechten en gezondheid van de gevangen oppositieleider Alexej Navalny 
te respecteren.  

Tot slot werd er gesproken over mogelijke samenwerking met Rusland op het gebied van 
coronavaccins. Dat zou dan wel afhankelijk zijn van de goedkeuring van het Sputnik V-vaccin 
door EMA. Bron: AD, 30 maart 2021.   
 
 

Duitsers negeren negatief reisadvies en vieren vakantie op de 
Brouwersdam: ‘absoluut onverstandig’ 

Hoewel alle seinen voor reizen naar Nederland op rood staan, meldden de eerste Duitse 
toeristen zich al op de Zuid-Hollandse eilanden. Op de Brouwersdam bij Ouddorp – soms ook 
wel de ‘Duitse bocht’ genoemd – zijn in de week vóór Pasen al vele witte kentekens te zien, 
ondanks het feit dat Nederland door de Duitse overheid als risicogebied wordt gezien. 
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© Frank de Roo — Andreas (55) voor zijn camper op de Brouwersdam  

Het is een doordeweekse ochtend. De lucht is strakblauw en er staat een enkel zuchtje wind. 
Achter de lange rij campers en caravans met wisselend Nederlandse en Duitse kentekens 
zitten al vele dagjesmensen op hun campingstoelen te genieten van de zon. 

Directeur Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zegt het ‘absoluut 
onverstandig’ te vinden dat er alsnog buitenlandse toeristen naar Nederland afreizen. ‘We 
zitten in een derde coronagolf en er is een zwaar negatief reisadvies, waarvan je verwacht dat 
iedereen zich eraan houdt. We kunnen verder alleen hopen dat die mensen, nu ze er al zijn, 
zich aan de maatregelen houden,’  Bron: AD, 30 maart 2021. 

Moeilijke en gevaarlijke paasdagen in Duitsland, mensen accepteren 
coronabeperkingen niet langer 

 
De Duitse politie staat voor 'moeilijke en gevaarlijke paasdagen', omdat mensen 
de coronabeperkingen niet langer accepteren. Dit vreest de voorzitter van de Duitse 
politievakbond (DPolG), Rainer Wendt. Hij sprak met de krant Neuen Osnabrücker Zeitung. 
Wendt voorziet dat het ook met 'een heel zware inzet' aan politiemensen moeilijke dagen 
worden, omdat de mensen 'steeds nerveuzer en agressiever' worden. En op veel plaatsen in 
het land lijkt het erg mooi weer te worden.  
 
De politie in Stuttgart rekent zaterdag al op een grote demonstratie van zeker vijfduizend 
mensen. Uit deze stad stamt de beweging Querdenker (Dwarsdenkers) die haar eerste 
verjaardag viert en al een jaar lang tegen coronamaatregelen betoogt. Querdenker stelt dat de 
beperkingen indruisen tegen de grondrechten en dat de coronamaatregelen schadelijker zijn 
dan het gevaar van het coronavirus zelf. Bron: AD, 1 april 2021.   
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Duitse president kreeg eerste dosis van AstraZeneca 

 
De Duitse president Frank-Walter Steinmeier (65) heeft vandaag zijn eerste dosis van 
het AstraZeneca-vaccin toegediend gekregen in het legerziekenhuis in Berlijn. Hij riep zijn 
landgenoten in een verklaring op ook een prik te halen. 
 
Duitsland besloot dinsdag alleen nog 60-plussers met het middel van de Brits-Zweedse 
farmaceut in te enten na meldingen van zeldzame, maar zeer ernstige bijwerkingen", zoals 
bloedstolsels in de hersenen, vooral bij vrouwen jonger dan 55 jaar. Het vertrouwen in het 
AstraZeneca-vaccin kreeg daarmee een nieuwe knauw, maar het staatshoofd doet niet 
moeilijk. 
 
‘Ik vertrouw de in Duitsland toegelaten vaccinatiemiddelen’, aldus Steinmeier. ‘Het inenten is 
de beslissende stap op de weg uit de pandemie. Maakt u gebruik van de mogelijkheden. Doe 
mee.’ Bron: AD, 1 april 2021. 
 

  
 
@ EPA — Frank-Walter Steinmeier krijgt zijn prik. 
 

Drie jaar cel voor hoofdverdachte Deventer terrasdrama 

 
De 38-jarige Roy van T. uit Schalkhaar, die in 2019 met zijn auto inreed op een groepje 
mensen op een terras in Deventer, is donderdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 
drie jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Van T. er bewust voor gekozen zijn auto te gebruiken 
als wapen tegen een aantal mannen met wie hij even daarvoor had gevochten. 
 
Van T. krijgt drie jaar celstraf, met aftrek van de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. Zijn 
verweer - dat het terrasdrama één grote zwarte vlek in  zijn geheugen is als gevolg van 
hersenletsel, veroorzaakt door de harde klappen die hij kreeg tijdens de eerdere vechtpartij - 
is volgens de rechtbank niet voldoende aannemelijk gemaakt.  
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Terras waar aanrijding plaatsvond. Keizerstraat - Brink © News United / Rens Hulman  
 
De rechtbank maakte donderdag bij het uitspreken van het vonnis bekend veel waarde te 
hechten aan de verklaring van neuropsycholoog Leo Ligthart. Die zei eerder tijdens de 
rechtszaak dat het zou kunnen dat Van T. zijn geheugen tijdelijk was kwijtgeraakt door de 
harde klappen die hij had gekregen tijdens de vechtpartij en hij daardoor, onbewust, op een 
soort automatische piloot zou zijn weggereden. Maar volgens Ligthart zou het zogeheten 
procedurele geheugen wel gewoon hebben gewerkt. Dit geheugen maakt dat je handelingen 
die je hebt aangeleerd, onbewust kunt uitvoeren. 
 
‘Het gedrag van Van T. kwam niet logisch over’, las de rechter donderdag voor, zonder dat de 
verdachten in deze zaak daarbij aanwezig waren. ‘Eerst naar rechts en dan naar links, dat is 
niet de kortste weg. Poging tot doodslag is hier wettelijk bewezen.’ 
 
Van T. zat achter het stuur van de Audi Q7 die in de nacht van 20 oktober 2019 met volle 
vaart  in reed op vijf mensen: vier van hen waren mannen met wie de Schalkhaarder even 
daarvoor had gevochten, de vijfde was een onschuldige passant. Alle vijf raakten zij 
gewond.  Bron: De Stentor, 25 maart 2021. 
  

Niet gevaccineerde verpleegkundigen willen niet werken op corona-
afdeling 

Er is een groeiende weerstand onder niet-gevaccineerde verpleegkundigen om te werken op 
een corona-afdeling. Zij maken zich zorgen en vinden het oneerlijk dat zij niet eerder aan de 
beurt zijn voor een vaccinatie. Ziekenhuisbesturen begrijpen de frustratie, maar zeggen geen 
andere keuze te hebben. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.   

Man die met Porsche huis binnenreed verdacht van poging moord, hij 
betrapte zijn ex met een ander 
 
De 48-jarige Eindhovenaar die zaterdagochtend in alle vroegte met een peperdure Porsche 
Cayenne het huis van zijn ex aan de Fagotstraat in Tongelre binnenreed, wordt verdacht van 
poging tot moord, mishandeling en bedreiging. Zijn voorarrest werd woensdag verlengd met 
tenminste veertien dagen. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.  
 
Volgens het Openbaar Ministerie had de man, vlak voor zijn daad, 's morgens om half zes, 
zijn ex-vrouw aangetroffen in gezelschap van een andere man. Nadat de Eindhovenaar deze 
man had mishandeld, ging hij naar buiten, stapte in zijn auto en reed tot een paar keer toe 
via de achtertuin tegen de gevel van de woning. Uiteindelijk kwam de auto in de huiskamer 
tot stilstand, waarna de dader er met de auto van zijn ex vandoor ging.  
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Auto rijdt huis binnen in Eindhoven. © Fotopersburo Bert Jansen/Arno van der Linden 
 
 
Door de klap ontstond grote schade aan het pand. Er vielen geen gewonden. In de woning 
waren behalve de vrouw en de man ook vier kinderen aanwezig, van wie twee logees. Zij waren 
boven en kwamen met de schrik vrij.  
 
Volgens het OM heeft de verdachte eerder vorige week diverse appjes aan zijn ex gestuurd, 
waarin hij onder meer dreigde haar te vermoorden.  
 
De 48-jarige man blijft in elk geval nog twee weken vastzitten. In het kader van een eventuele 
schadevergoedingsmaatregel, zijn diverse spullen van de man in beslag genomen, waaronder 
een kostbaar horloge. Bron: De Stentor, 24 maart 2021. 
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Afscheidsdichter Hugo Vos in zijn po-stoel, waarmee hij op congressen acteert als ‘de rijdende 
dichter’. © Cees Wouda 
 

Een overlijden, een scheiding, Hugo maakt voor elk afscheid een passend 
gedicht 
 
Hugo Vos is ‘afscheidsdichter’. Hij spreekt met nabestaanden, slaat aan het schrijven en 
stuurt nog dezelfde dag een tekst door. Een ‘glimlachtest’ doet de rest. ‘Als mijn gedicht een 
glimlach oproept, of een traan, heb ik de juiste snaar geraakt.’ 
 
De website waarop Vos (58) zich presenteert is net in de lucht, maar beroepsmatig dichten 
doet de Amersfoorter al langer. Behalve afscheidsdichter is hij ook congresdichter en 
publieksdichter. Zijn eerste afscheidsgedicht, dat werd voorgedragen tijdens een rouwdienst, 
schreef hij voor de jonggestorven Paula, op verzoek van een zus en een vriendin. 
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Je ogen zingen vriendschap/vanaf jouw eerste blik/de wereld in/en wat er ook te zeggen 
valt/je ogen zwijgen niet/ze spreken vriendschap.  

 
‘Ik heb hier bij mij thuis een gesprek met hen gehad. Mijn eerste vraag is dan waarover moet 
het gaan? Dat gesprek is misschien nog wel waardevoller dan het gedicht. Dat is het 
eindproduct, een aandenken.’ Bron: De Stentor, 25 maart 2021. 
 

Vaccin van Pfizer en BioNTech wordt getest op kinderen 
 

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech wordt ook getest op kinderen. Gisteren hebben de 
eerste proefpersoontjes een inenting met het middel gekregen. De jongste deelnemers zijn zes 
maanden oud, laat Pfizer weten. 
 
Aan de eerste test doen 144 kinderen mee. De ontwikkelaars willen weten of het veilig kan 
worden toegediend en wat de goede samenstelling van een dosis is. De volgende stap is kijken 
hoe het afweersysteem reageert op het middel en hoe goed het dus beschermt tegen het 
coronavirus. Aan die proeven zullen ongeveer 4500 kinderen meedoen. In de tweede helft van 
dit jaar moet het onderzoek klaar zijn. 
 
Het vaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech is vooralsnog alleen bedoeld 
voor mensen van 16 jaar en ouder.  Moderna, fabrikant van een ander vaccin, begon onlangs 
met het testen van dat middel op kinderen. Bron: De Stentor, 25 maart 2021.  
 

Vaccin Pfizer en BioNTech is veilig en effectief na test op 12 tot en met 
15 jarigen 
 
Pfizer en BioNTech melden dat hun coronavaccin veilig en effectief is gebleken in een studie 
waarbij het middel werd getest op 12- tot en met 15-jarigen. De groep die het vaccin 
toegediend kreeg, raakte niet besmet met het coronavirus. 
 
Aan het onderzoek deden 2260 kinderen in de Verenigde Staten mee. De helft kreeg het 
vaccin, de andere helft een placebo. In de laatste groep werden achttien besmettingen 
vastgesteld. De ingeënte kinderen liepen geen infectie op, wat volgens de bedrijven aantoont 
dat hun vaccin  honderd procent effectief is bij deze leeftijdsgroep. 
 
Er wordt ook gemeld dat de kinderen het vaccin goed konden verdragen en 
de bijwerkingen overeenkwamen met die van de leeftijdsgroep 16 tot en met 25 jaar. Na een 
vaccinatie met het Pfizer/BioNTech-middel kunnen gevaccineerden onder meer last krijgen 
van hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en rillingen. 
 
De bedrijven melden verder dat de ingeënte kinderen een maand na de tweede dosis over 
een vergelijkbaar aantal antilichamen beschikten vergeleken met testpersonen in de groep 
van 16- tot en met 25-jarigen. De kinderen worden na hun tweede prik nog twee jaar gevolgd 
om de langetermijneffecten van het vaccin te monitoren. 
 
Pfizer en BioNTech zijn van plan de data zo snel mogelijk naar het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) te 
sturen, zodat het vaccin ook bij kinderen vanaf 12 jaar kan worden ingezet. Het vaccin is nu 
alleen goedgekeurd voor mensen vanaf 16 jaar. 
 
In de praktijk wordt het Pfizer/BioNTech-vaccin alleen toegediend aan volwassenen. Dat is 
niet alleen vanwege de leeftijdsgroep waarvoor het is goedgekeurd, maar ook vanwege de 
schaarste aan vaccins. De twee bedrijven testen het vaccin momenteel ook op jongere 
kinderen. De jongste deelnemers van de studie zullen 6 maanden oud zijn. Bron: AD, 31 maart 
2021.  
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Fors meer vaccins dit jaar van Pfizer en BioNTech 

 
Pfizer en BioNTech verwachten dit jaar fors meer vaccins te produceren dan ze eerder hadden 
voorspeld. ‘Op dit moment hebben we ons ingesteld op de productie van 2,5 miljard doses, 
maar in principe is er ruimte voor een verdere verhoging’, zei topman Ugur Sahin van het 
Duitse BioNTech. 
 
De bedrijven hadden eerder nog aangegeven dat ze dit jaar ongeveer twee miljard doses van 
hun vaccin konden produceren. Mensen hebben twee doses van het middel nodig om volledig 
beschermd te zijn, dus met zo'n voorraad kunnen in principe een miljard mensen 
gevaccineerd worden. Bron: AD, 30 maart 2021. 
 

In VS twee en half miljoen vaccinaties per dag  

President Joe Biden verwacht dat in de eerste honderd dagen van zijn 
ambtstermijn tweehonderd miljoen coronavaccins aan Amerikanen zijn toegediend, een 
verdubbeling van zijn oorspronkelijke doelstelling. Biden maakte het nieuwe doel vandaag 
bekend op zijn eerste officiële persconferentie als president. 

Het doel van honderd miljoen inentingen werd een kleine week geleden gehaald, ongeveer twee 
maanden na Bidens beëdiging. Momenteel worden gemiddeld ongeveer twee en half miljoen 
prikken per dag gezet. Om het nieuwe doel te halen tegen eind april moet het tempo nog wat 
hoger. Het is ambitieus, zei Biden. ‘Geen enkel land in de wereld komt daar zelfs maar in de 
buurt.' Bron: De Stentor, 25 maart 2021.   

VS: Binnen drie weken 90 procent Amerikanen gevaccineerd 

Binnen drie weken komt negentig procent van alle volwassen Amerikanen in aanmerking voor 
een coronavaccinatie, kondigde de Amerikaanse president Biden aan. Hij zei eerder al dat op 
30 april, als hij honderd dagen regeert, tweehonderd miljoen Amerikanen moeten zijn ingeënt. 
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Het Amerikaanse vaccinatieprogramma loopt inmiddels op volle toeren en wordt verder 
uitgebreid, waardoor steeds sneller steeds meer Amerikanen een coronaprik kunnen krijgen. 
Het getal van tweehonderd miljoen is een verdubbeling van Bidens oorspronkelijke streven. 
Ruim tweeënvijftig miljoen van de ongeveer driehonderddertig miljoen inwoners zijn al volledig 
ingeënt. 

Toch is de oorlog tegen corona nog lang niet gewonnen, waarschuwde de president. Hij wees 
op het roekeloze gedrag dat hij de afgelopen weken op tv zag. Zo baarden de beelden van 
feestende studenten in Miami nogal wat opzien. Hij vreest dan ook voor nieuwe besmettingen. 
Biden riep plaatselijke overheden op de mondkapjesplicht opnieuw in te voeren. Bron: AD, 29 
maart 2021. 

In VS trekt het vliegverkeer weer aan 

 
Nu steeds meer Amerikanen gevaccineerd worden tegen het coronavirus, trekt ook het 
vliegverkeer weer aan. Hoewel gezondheidsadviseurs nog steeds aandringen om zoveel 
mogelijk thuis te blijven om het virus niet onnodig te verspreiden, willen steeds meer 
Amerikanen erop uit na ruim een jaar thuis te hebben gezeten. 
 
Volgens American Airlines wordt het steeds drukker op de luchthavens en ook de verkoop van 
vliegtickets toont aan dat het vliegverkeer zich snel aan het herstellen is. Volgens de 
vliegmaatschappij zijn de boekingen bijna terug op het pre-corona niveau. 
 
Zondag telden de Amerikaanse luchthavens de achttiende opeenvolgende dag dat er meer dan 
één miljoen mensen langs de controleposten kwamen. De grootste vraag naar reizen is voor 
binnenlandse en internationale vluchten over korte afstanden. 
 
Als gevolg van het aantrekkende vliegverkeer hoopt American Airlines de meeste van haar 
vliegtuigen in het tweede kwartaal weer in gebruik te nemen. Tijdens de pandemie hield de 
luchtvaartmaatschappij noodgedwongen honderden toestellen aan de grond. 
 
Toch is de pandemie nog lang niet ten einde in de VS. De afgelopen twee weken steeg het 
aantal nieuwe besmettingen juist weer met achttien procent tot een gemiddelde van ruim 
drieënzestig duizend per dag, volgens gegevens van de Johns Hopkins University. Het aantal 
sterfgevallen is met bijna dertig procent wel sterk gedaald. 
 
Volgens het Witte Huis zijn al ruim vijftig miljoen Amerikanen - bijna een op de vijf 
volwassenen - volledig gevaccineerd. Bron: AD, 30 maart 2021.  
 

Werkgelegenheid in bedrijfsleven VS flink toegenomen 
 
De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in maart flink toegenomen in 
vergelijking met een maand eerder. Volgens loonstrookverwerker ADP kwamen er afgelopen 
maand 517.000 nieuwe banen bij. Dat is de sterkste toename in zes maanden. 
Het cijfer viel wel wat minder sterk uit dan gedacht, want economen rekenden in doorsnee op 
een aanwas van 550.000 nieuwe banen. In februari werd de groei opwaarts herzien tot 
176.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij bedrijven in de Verenigde Staten. Eerder werd hier een 
stijging met 117.000 banen gemeld. 

De verbeterende banencijfers lijken aan te geven dat de Amerikaanse arbeidsmarkt aan het 
herstellen is van de coronapandemie, geholpen door de vaccinaties tegen het virus en de 
steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid tegen de crisis. Vorige week werd al bekend 
dat de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS naar het laagste niveau waren gedaald sinds 
maart vorig jaar. 

Met name in de Amerikaanse dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, toerisme en 
detailhandel, kwamen er fors meer banen bij dankzij de geleidelijke heropening van de 
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economie. Die sector had eerder juist veel last van de lockdowns omdat winkels en horeca 
dicht moesten. 

De gegevens van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de Amerikaanse 
overheid vrijdag publiceert. In die studie worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector 
meegenomen. Bron: AD, 31 maart 2021. 

EU landen waar vaccineren niet vordert vanwege te weinig vaccins 
krijgen extra vaccins 

EU-landen waar het inenten niet opschiet omdat ze te weinig coronavaccins hebben, krijgen 
waarschijnlijk wat extra vaccins. De EU-leiders willen de achterblijvers weer vaart geven, al 
was het maar omdat ze ook moeilijk van het virus afraken als het nog bij de buren rondwaart. 
Ze willen daarvoor een vervroegde levering van Pfizer-vaccins gebruiken, zeggen EU-bronnen. 

Oostenrijk en vijf andere EU-landen klaagden eerder deze maand dat sommige lidstaten veel 
meer vaccins hebben dan zij. De doses worden in principe eerlijk verdeeld, maar sommige 
landen bedankten voor bijvoorbeeld het dure Pfizer-vaccin en mikten op dat van AstraZeneca. 
Maar de aanvoer van dat vaccin valt keer op keer tegen. 

De EU-leiders voelen er volgens ingewijden wel voor om achterop geraakte landen een deel 
van de meevaller van Pfizer van totaal tien miljoen doses te geven. Maar dat zou nog niet 
beklonken zijn, omdat Oostenrijk een aantal vaccins opeist.  Bron: AD, 25 maart 2021. 

 

Pfizervaccin ook effectief tegen Zuid-Afrikaanse coronavariant 

Vaccinontwikkelaar Pfizer heeft vandaag laten weten dat uit onderzoek is gebleken dat hun 
vaccin ook effectief is tegen de coronavirusvariant die voor het eerst opdook in Zuid-
Afrika. Van deze variant zeiden experts eerder nog dat zij twijfelden aan de effectiviteit van 
vaccins op deze variant. 
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De medicijnfabrikanten zeiden in een verklaring dat twaalfduizend mensen die betrokken 
waren bij hun fase 3-onderzoek, zes maanden na hun tweede dosis een hoge mate van 
bescherming tegen Covid-19 hadden. Ook zijn er weinig tot geen bijwerkingen geconstateerd. 

‘Het is een belangrijke stap om de sterke werkzaamheid en de goede veiligheid van het vaccin 
extra te kunnen bevestigen’, aldus Ugur Sahin, CEO en medeoprichter van Pfizer/BioNTech. 
Bron: AD, 1 april 2021. 

Franse minister zegt dat Britten te veel haast maken met vaccineren en 
nu problemen hebben met verstrekken tweede dosis  

De Franse minister voor Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian windt zich op over de 
'opschepperij' van Groot-Brittannië als het aankomt op het vaccinatieprogramma. De 
Fransman verwijt de Britten dat ze hun coronavaccins 'erdoorheen hebben gejaagd' en nu een 
probleem hebben met het verstekken van de tweede dosis. 
 
Daarom proberen ze Europa vaccins afhandig te maken, aldus Le Drian die in een interview 
benadrukt dat je pas echt bent gevaccineerd als je twee prikken hebt gehad. In Frankrijk zijn 
er nu bijna net zo veel mensen twee keer ingeënt als in het Verenigd Koninkrijk, zegt hij. De 
Britten hebben te veel haast gemaakt. Bron: De Stentor, 26 maart 2021. 

 

De gemeente Utrecht wil volgend jaar alsnog de start van de Vuelta a España organiseren. De 
Spaanse etappekoers zou vorig jaar al in Utrecht van start gaan, maar dat ging als gevolg van 
de coronapandemie niet door. 

Donderdag heeft de gemeenteraad van Utrecht opnieuw de ambitie uitgesproken de start van 
de Vuelta in 2022 te willen huisvesten. De raadsleden stemden met een meerderheid in voor 
een bijdrage van 250.000 euro aan het Utrechtse bid. 

Verantwoordelijk wethouder Klaas Verschuure was blij met het besluit van de raad. ‘Vandaag 
heeft Utrecht koers gezet in de goede richting. We kijken ernaar uit om in 2022, rond de 
negenhonderdste verjaardag van onze stad, de Vuelta te ontvangen en er een prachtig 
stadsfeest van te maken.’ 
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Of de stad ook echt de start krijgt, is nog niet duidelijk. Momenteel onderzoekt de Spaanse 
organisatie van de Vuelta wat de mogelijkheden zijn om alsnog de wielerwedstrijd in Nederland 
te laten beginnen 

Vorig jaar zouden er drie etappes zijn over Nederlands grondgebied: een ploegentijdrit met 
start en finish bij de Jaarbeurs in Utrecht, een rit van Den Bosch naar Utrecht en een rit met 
start en finish in Breda. Vanwege de coronapandemie bleef de Vuelta op Spaans grondgebied. 
De ronde werd ook ingekort van 21 tot 18 etappes. Bron: NU.nl, 25 maart 2021. 

Olieprijs daalt met 4.6 procent 

Ondanks de blokkade van het Suez-kanaal en mogelijke zorgen om de olietoevoer, daalt de 
olieprijs met 4,6 procent. De dalende aandelenkoersen, meer lockdowns in Europa en het 
stijgende aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten dragen bij aan sombere 
vooruitzichten voor de wereldeconomie. Bron: Het Financieële Dagblad, 25 maart 2021. 
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Medewerkers van tientallen zorginstellingen voelen zich door hun werkgever onder druk gezet 
om zich te laten vaccineren. Werkgevers dreigen met ontslag, het stopzetten van 
loon en schuwen geen emotionele chantage. Zo krijgt personeel dat zich niet laat inenten de 
schuld van besmettingen onder collega's en patiënten, blijkt uit gesprekken van BNR met 
vakbonden en bronnen in en rondom de zorg. 

Alleen al bij het CNV kwamen hierover de afgelopen weken tientallen meldingen binnen. ‘Die 
lopen uiteen van emotionele druk, want heb je het niet voor je patiënten over om je te laten 
vaccineren, tot meldingen waarbij is gedreigd met het inhouden van salaris’, zegt Anneke 
Westerlaken, voorzitter Zorg & Welzijn bij de vakbond. Ook de FNV krijgt bijna wekelijks 
meldingen van zorgpersoneel dat zich onder druk gezet voelt door de werkgever. Het gaat 
bijvoorbeeld om medewerkers die zich niet willen laten vaccineren, waarna de werkgever dreigt 
met 'andere stappen'. Bron: De Stentor, 25 maart 2021. 
 

Zorgmedewerkers die onder druk worden gezet dienen dat op het werkt 
bespreekbaar te maken 
 
Zorgmedewerkers die het gevoel hebben dat ze onder druk gezet worden om een 
coronavaccin te nemen, kunnen dat volgens coronaminister Hugo de Jonge het 
beste bespreekbaar maken op de werkvloer. Tientallen zorgmedewerkers hebben zich 
afgelopen weken volgens radiozender BNR bij vakbonden gemeld met een klacht over hun 
werkgever. 

‘Je moet nooit gedwongen worden en je ook nooit gedwongen voelen om je te laten 
vaccineren’, aldus De Jonge vrijdag in een reactie. Volgens BNR zeggen de zorgmedewerkers 
dat hun leidinggevenden dreigen met onder meer ontslag, als ze aangeven zich niet te willen 
laten vaccineren. Ook wordt er emotionele druk uitgeoefend, vertelt vakbond CNV aan de 
radiozender. Bron: De Stentor, 26 maart 2021. 
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Meer vaccinaties, meer versoepelingen volgens burgemeester Hubert 
Bruis van Nijmegen 

Door meer vaccinaties zijn ook meer versoepelingen mogelijk, stelt Nijmegens burgemeester 
Hubert Bruls. Om verdere sociale en economische schade tegen te gaan, heeft de samenleving 
volgens hem lucht nodig. ‘Zo nu en dan komt het lentezonnetje door in Nijmegen. Fijn. We 
hebben behoefte aan licht. Ook op coronagebied.  

Want zo langzamerhand zijn mensen lethargisch. Ze houden zich niet meer zo goed aan de 
maatregelen. Het is ook ná de avondklok druk op de weg. Bij sommigen zie je de strijdbaarheid 
verdwijnen. Ik heb daar ergens wel begrip voor. Strengere maatregelen zijn al een jaar lang 
het belangrijkste antwoord op corona. Zelfs nu steeds meer mensen een vaccin krijgen en er 
hoop op betere tijden lijkt, klonk er tijdens de persconferentie dinsdag weer een sombere 
boodschap: we blijven in lockdown. Maar volgens mij is het tijd voor meer perspectief.’ Bron: 
De Stentor, 26 maart 2021. 

Nieuwe fabriek van Intravacc te Bilthoven 

Gebouw X is de mysterieuze naam van de gloednieuwe fabriek achter de hekken van 

het zwaar beveiligde terrein van biotechbedrijf Intravacc in Bilthoven. Hier, pal naast het 

RIVM, ontwikkelt en produceert Intravacc vaccins om ons de komende jaren te 

beschermen tegen pandemieën en levensbedreigende infectieziektes. 
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© Foto Intravacc — Dit nieuwe gebouw X wordt belangrijk in de strijd tegen pandemieën 

Dit mysterieuze ‘Gebouw X’ in Bilthoven wordt van levensbelang in strijd tegen pandemieën 

Gebouw X is de mysterieuze naam van de gloednieuwe fabriek achter de hekken van het zwaar 

beveiligde terrein van biotechbedrijf Intravacc in Bilthoven. Hier, pal naast het RIVM, 

ontwikkelt en produceert Intravacc vaccins om ons de komende jaren te beschermen tegen 

pandemieën en levensbedreigende infectieziektes.   

Wij zorgen ervoor dat we in Nederland straks veel minder afhankelijk zijn van het buitenland 

in het geval van een pandemie’, zegt Dr. Jan Groen, CEO van Intravacc Bilthoven.   Bron: De 

Stentor, 26 maart 2021.   

Sint Maarten krijgt geen financiële coronasteun van Nederland 

Sint-Maarten krijgt voorlopig geen financiële coronasteun van Nederland, omdat het bij de 

Verenigde Naties heeft geklaagd over vermeend racisme door de Nederlandse overheid. De 

voorwaarden waaraan Sint-Maarten moet voldoen in ruil voor steun laten koloniale 

overheersing terugkeren, aldus de klacht. Het gaat om een bedrag van ruim achttien miljoen 

euro dat Sint-Maarten nu moet missen. Het eiland ligt al lang met Nederland overhoop over 

coronasteun en de hervormingen die daarmee samenhangen. Bron: De Stentor, 26 maart 

2021. 

Aantal coronapatiënten op Bonaire blijft toenemen 

Het aantal coronapatiënten op Bonaire blijft toenemen. Sinds vrijdag zijn er 448 actieve 

besmettingen op het eiland. Dertien mensen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. 

Daarvan zijn er tien op het eiland zelf opgenomen, drie liggen op de intensive care. Twee 

patiënten uit Bonaire liggen in het ziekenhuis op Curaçao, en één op Aruba. 

Op het eiland zijn verschillende gevallen van de Britse coronavariant geregistreerd. Eerder 

werd gezegd dat daar ook andere varianten, zoals onder meer de Braziliaanse, waren 

aangetroffen maar dat blijkt toch niet het geval. 

Vanwege het snel stijgende aantal besmettingen op Bonaire krijgt het eiland vanuit Nederland 

de komende weken versneld vaccins geleverd, zodat alle volwassenen kunnen worden 

gevaccineerd. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid noemde de 

situatie op Bonaire 'heel zorgelijk'. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.  
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Op Curaçao zijn vandaag 409 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd 

Op Curaçao zijn vrijdag vierhonderdnegen nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is 

het hoogste aantal op een dag sinds het begin van de coronapandemie. In totaal zijn nu 

tweeduizend-eenentwintig actieve besmettingen op het eiland. Een week eerder waren dat er 

achthonderdnegenenzeventig, en een week daarvoor tweehonderdveertig. De snelle stijging 

lijkt vooral het gevolg van de Britse variant. 

Er liggen zesenvijftig coronapatiënten in het ziekenhuis op Curaçao, van wie vijftien op de 

intensive care. Daarmee loopt de druk op de medische zorg op en kunnen geplande operaties 

die niet spoedeisend zijn voorlopig niet doorgaan. 

In totaal zijn op Curaçao achtentwintig coronapatiënten overleden sinds maart vorig jaar. 

Bron: De Stentor, 26 maart 2021. 

Druk op medische zorg vanwege stijging aantal coronabesmettingen op 

Curaçao      

De situatie op Curaçao is 'heel ernstig', zegt een emotionele premier Eugene Rhuggenaath. De 

stijging van het aantal coronabesmettingen op Curaçao zorgt voor een enorme druk op 

de medische zorg. Er liggen 104 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, 32 van 

hen liggen op de intensive care. 'Het ziekenhuis is vol', zegt Rhuggenaath. 

Vandaag kwamen er 506 gevallen bij, een nieuw record. Er zijn daarmee momenteel 3102 

besmettingsgevallen. Op het eiland zijn inmiddels 35 doden gevallen. De premier roept 

iedereen op zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook is de avondklok verzet van 21.00 uur naar 

19.00 uur. De nieuwe tijd gaat 2 april in. Bron: AD, 31 maart 2021. 

Nederland stuurt extra vaccins naar Curaçao 

Nederland stuurt vrijdag versneld duizenden extra vaccins tegen het coronavirus naar 
Curaçao wegens de alarmerende situatie op het eiland. Door een stijging van het aantal 
coronabesmettingen neemt de druk op de zorg daar enorm toe. Minister-president Eugene 
Rhuggenaath noemde de situatie woensdag 'heel ernstig'. 

Het gaat om een levering van dertigduizend vaccins, die behalve voor Curaçao ook bestemd is 
voor Aruba, aldus een woordvoerder van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport). 

Daarnaast verleent het ministerie bijstand in de vorm van het werven van medisch personeel. 
Zo wordt gezocht naar beschikbare medische professionals via Amerikaanse uitzendbureaus, 
maar wordt ook in Nederland gekeken of mensen bereid zijn naar Curaçao af te reizen. Bron: 
AD, 1 april 2021.  

Eenenveertig coronapatiënten in Horacio Oduber Hospital op Aruba 

Het aantal coronapatiënten in het Horacio Oduber Hospital op Aruba is vandaag met vijf 
nieuwe opnames gestegen naar 41. Het ziekenhuis kan de toestroom van coronapatiënten 
nauwelijks meer aan. De kritieke grens is bereikt. Het ziekenhuis beschikt niet over voldoende 
gekwalificeerd personeel.  

Voorzitter van de Raad van Bestuur, Jacco Vroegop, luidde een dag eerder al de 
noodklok. Het vinden van personeel om de zorg rond de bedden te verlenen, wordt volgens 
Vroegop 'een hele uitdaging'. Nederland stuurde vorig jaar meer ic-apparatuur en ook 
ondersteuning in de vorm van extra zorgpersoneel. 

Zonder deze hulp zouden veel patiënten niet geholpen kunnen worden, aldus Vroegop. Door 
de toestroom van coronapatiënten is de reguliere zorg in gevaar gekomen en moeten operaties 
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worden afgezegd. Het ziekenhuis had vandaag nog slechts twee bedden op de intensive care 
over. Bron: De Stentor, 24 maart 2021.   

Het enige grote ziekenhuis op Aruba stopt met reguliere zorg om 
coronapatiënten uit Curacao op te vangen 

Het enige grote ziekenhuis op Aruba stopt vrijwel helemaal met de reguliere zorg, om 
coronapatienten uit Curaçao te kunnen opvangen. Op Curaçao neemt door een stijging van 
het aantal coronabesmettingen de druk op de zorg enorm toe. Het ziekenhuis op Curaçao is 
vol en er is geen ruimte meer op de intensive care. 

Het ziekenhuis op Aruba, het Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH), geeft voorlopig slechts 
nog zorg aan spoedeisende gevallen en oncologische chirurgie. ‘Als solidair land is er besloten 
om deze hulp in de zorg te bieden en zodoende de capaciteit voor Covid te verhogen', zo laat 
het ziekenhuis weten. Door deze afschaling van reguliere zorg komen er dertig extra Covid-
bedden en zes extra ic-bedden beschikbaar in het HOH. Volgende week heeft het hierdoor 62 
Covid-bedden en 22 ic-bedden beschikbaar. Bron: AD, 1 april 2021.  

Op Saba is de afgelopen week meer dan 85 procent van volwassenen een 
tweede vaccinatie gegeven   

Saba heeft in de afgelopen week meer dan vijfentachtig procent van de volwassen bevolking 
een tweede injectie gegeven met het Moderna-vaccin. Dat is donderdag bekendgemaakt. 
Daarmee heeft het kleinste Caribische eiland van het Koninkrijk (2000 bewoners) een 
belangrijke stap gezet om verspreiding van het coronavirus op het eiland te voorkomen. 

Saba kent al meer dan een jaar strenge toelatingseisen. Nu de tweede vaccinatieronde achter 
de rug is, wil het eiland vanaf 1 mei weer bezoekers toelaten. Iedereen die gevaccineerd is, 
kan vanaf dan naar het eiland komen zonder verplichte quarantaine. Niet-gevaccineerde 
bezoekers moeten nog wel een korte periode in quarantaine. 

In totaal hebben dertienhonderd volwassenen een tweede vaccinatie gekregen. In eerste 
instantie kregen dertienhonderd drieëndertig volwassenen de eerste prik. Tweeënveertig  
mensen hebben deze week hun eerste prik gekregen. Eind april is er weer een vaccinatieronde. 
Bron: AD, 2 april 2021. 

Televisie en tablets nu gezien als leerhulpmiddel en zoethoudertje 

Waren ouders voor de crisis vooral bezorgd om hun kroost dat urenlang naar schermpjes zat 

te turen, nu worden televisie en tablets gezien meer gezien als leerhulpmiddel en 

'zoethoudertje', meldt Netwerk Mediawijsheid. Onderzoek onder 1003 ouders van kinderen tot 

en met zes jaar wijst dat uit. 

Ouder zien nu vaker de voordelen in dan de negatieve kanten. Zo vindt een ruime 

meerderheid dat media hun kind helpen met onder 

meer taalontwikkeling en rekenvaardigheid. Ook zien ouders beeldschermen als hulpmiddel 

om het kind bezig te houden wanneer zij zelf geen tijd hebben of het zich verveelt. 

 

Zeven op de tien ondervraagden zegt dat het mediagebruik van hun kinderen is 

toegenomen, toch kijken de kids slechts een paar minuten langer per dag naar hun tablets 

en de televisie dan voor de coronacrisis. Zo'n twintig procent van de ouders heeft vraagt zich 

ook af wat een 'normale schermtijd' is. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.  

Onderzoek mediagebruik van kinderen 
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Ouders van kinderen van 0 t/m 6 jaar zijn milder gaan denken over het effect van media op 
hun kind vergeleken met voorgaande jaren. Zo vindt een ruime meerderheid dat media hun 
kind helpen met onder meer taalontwikkeling en rekenvaardigheid. Ook zien ouders media 
als hulpmiddel om het kind bezig te houden wanneer zij zelf geen tijd hebben, of als 
zoethoudertje wanneer het kind zich verveelt. Daarentegen zijn ouders minder positief over 
het effect van media in relatie tot online onderwijs. Ruim een kwart van de ouders van 5-6-
jarigen geeft aan dat hun kind hierdoor minder goed kan leren. Dit alles blijkt uit het  Iene 
Miene Media-onderzoek 2021, dat tijdens de start van de Media Ukkie Dagen (26 maart t/m 
2 april) wordt gepresenteerd. 

Ouders onderschrijven dit jaar de meeste positieve effecten (o.a. betere taalontwikkeling en 
rekenvaardigheid) sterker en de negatieve aspecten (o.a. fysieke klachten) minder sterk. 
Vooral ouders met een niet-Westerse migratieachtergrond onderschrijven deze positieve 
effecten. Anderzijds zijn zij ook sterker overtuigd dan ouders met een Nederlandse achtergrond 
van de negatieve effecten op de fysieke gezondheid van het kind, met name nek- en 

rugklachten (54 procent vs 37 procent). 

 

Ouders vinden nieuwe balans tijdens tweede lockdown. Dankzij de lockdown waren scholen 
en kinderdagverblijven dicht en werkten veel ouders thuis. Zeven op de tien ouders geeft aan 
dat de coronapandemie impact heeft op het mediagebruik van hun kind. Volgens ouders komt 
deze impact met name doordat hun kinderen meer achter een beeldscherm zitten dan vroeger 
en minder mogelijkheid hebben om met andere kinderen te spelen. Wel blijkt dat kinderen in 
2021 slechts enkele minuten meer besteden aan media dan dat ze voor corona deden. Uit het 
Iene Miene Media flits-onderzoek dat vorig jaar direct na het ingaan van de 
thuisblijfmaatregelen is gehouden, bleek dat de totale beeldschermtijd tijdens de eerste 
lockdown met bijna een uur was toegenomen. Ouders lijken dus tijdens de tweede lockdown 
meer balans te hebben gevonden in het mediagebruik van hun kind.   

Van 26 maart t/m 2 april wordt tijdens de Media Ukkie Dagen aandacht gevraagd voor 
mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat het 
mediagebruik overdag van kinderen tijdens de lockdown is toegenomen. Dit is met name 
tussen de middag het geval (van 39 procent naar 50 procent gebruik). Kinderen doen dit 
voornamelijk zelfstandig of met hun broertje of zusje, zonder ondersteuning van hun ouders. 
In de avond is het mediagebruik juist iets afgenomen: na het avondeten maakt iets minder 
dan zes op de tien nog gebruik van media, waar dit vorig jaar zo’n twee derde was. Ruim een 
kwart van de ouders vindt het lastiger om schermtijd te beperken dan voorheen. 

Ouders kijken vaker op afstand mee en zijn minder actief betrokken. Uit het onderzoek blijkt 
ook dat activiteiten die ouders uitvoeren bij hun kinderen voornamelijk passief van aard zijn, 
zoals zelf iets anders doen wanneer het kind media gebruikt of wel in de buurt blijven, maar 
dit van een afstandje bekijken. Prof. dr. Peter Nikken, lector Jeugd en Media aan Hogeschool 
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Windesheim: ‘We zien al een paar jaar de trend dat ouders steeds minder gezamenlijk media 
met hun jonge kinderen gebruiken of hun kinderen ondersteunen bij het mediagebruik. 
Ouders kijken meer van een afstandje toe dan dat ze actief betrokken zijn. Beeldschermen 
inzetten als handige oppas bij de dagelijkse opvoeding is niet per se slecht. Het geeft ouders 
lucht bij het reilen en zeilen thuis. De keerzijde van jonge kinderen achter een beeldscherm 
‘parkeren’ is natuurlijk wel dat je als ouder minder zicht hebt op wat ze op de beeldschermen 
tegenkomen’.  

Wel neemt ruim de helft van de ouders bewust de tijd om filmpjes of televisie te kijken met 
het kind, en helpen zij het kind bij technische zaken (bijvoorbeeld het filmpje aanzetten) of 
om iets uit te kiezen. Dit zien we voornamelijk bij ouders van kinderen van 3 t/m 6 jaar. 
Nikken: ‘Deze balans is heel belangrijk. Het is bekend dat jonge kinderen aanzienlijk meer 
plezier beleven en meer opsteken van media als een ouder met hen meekijkt of meedoet. Zelfs 
als ouders niet actief meedoen en uitlegt wat er te zien is of kinderen laten raden wat er komt, 
is alleen de directe aanwezigheid van een ouder al genoeg voor peuters en kleuters om extra 
op te letten.’ 

Uit het Iene Miene Media-onderzoek blijkt dat een op de vijf ouders zich afvraagt wat de juiste 
media voor hun kind zijn. Een kwart van de ouders heeft ook vragen over wat een ‘normale 
schermtijd’ is. Bij kinderen tussen de 3 t/m 6 jaar, vraagt twintig procent van de ouders zich 
af hoe ze hun kind kunnen helpen bij hun mediagebruik. Daarom organiseert Netwerk 
Mediawijsheid van 26 maart t/m 2 april 2021 de Media Ukkie Dagen, waarbij aandacht wordt 
gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Het thema van 
dit jaar is ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Ouders en verzorgers van jonge kinderen krijgen 
tijdens deze week tips om aan de slag te gaan met het antwoord op de bovenstaande vragen en 
meer. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een dagelijks Mediamomentje om samen met 
media aan de slag te gaan. Bron: Netwerk Media Wijsheid, 26 maart 2021.   

 

GGD's stoppen met de vervelende diepe neustest bij kinderen 

Alle GGD's stoppen met de onprettige diepe neustest bij kinderen. Vanaf 4 april krijgen alle 
kinderen tot twaalf jaar alleen nog maar een ondiepe neustest aangeboden, in combinatie met 
de keeltest. 

De nieuwe landelijke lijn is afgesproken, nadat kinderartsen in de landelijke media hiertoe 
een oproep deden. Kinderartsen pleiten al sinds enkele weken voor een minder diepe 
coronaneustest voor kinderen. In het buitenland is genoeg bewijs dat een korter stokje ook 
prima werkt.  

Dat heeft geleid tot een nieuwe landelijke richtlijn: ‘De GGD's worden geadviseerd om vanaf 4 
april bij kinderen in de basisschoolleeftijd de midnasale test af te nemen in combinatie met 
de keelswab’, is het nieuwe advies. De verwachting is dat de minder gevoelige test ertoe zal 
leiden dat ‘de testbereidheid van kinderen wordt verhoogd.’ 

Tot nu toe kregen kinderen te maken met dezelfde onprettige neustest als volwassenen. Veel 
ouders wilden dat hun kind niet aandoen en hielden hun kind langer thuis. 

De testmedewerkers blijven het hetzelfde teststaafje gebruiken, maar zullen dit dus niet langer 
diep in de neus steken. De GGD Brabant-West gebruikt de ondiepe neustest al sinds 
september in Roosendaal en Breda, zowel bij kinderen als volwassenen.  

Jongeren en volwassenen moeten hier ook na 4 april een diepe neustest ondergaan. ‘Voor die 
groepen valt de afweging net anders uit: daar wordt de zekerheid van een ‘diepe’ 
neusswab verkozen, omdat zij hier beter mee om kunnen gaan en de verwachting is dat dit 
de testbereidheid weinig beïnvloedt', is het advies. Bron: AD, 26 maart 2021.   

 

Regio-GGD ziet kindvriendelijke test niet zitten: ouders houden bange 
kinderen onnodig thuis 
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EINDHOVEN - Een ondiepe neustest is veel prettiger voor kinderen én verhoogt de 
testbereidheid bij ouders. De GGD Brabant Zuidoost tuigde kinderteststraten op, maar het 
kindvriendelijke teststaafje wordt er niet gebruikt. ‘Deze testmanier moet nog onderzocht 
worden', meldt de regio-GGD. Maar waarom zijn ze er dan al maanden wel voor kinderen in 
West-Brabant?  

Meer onderzoek naar de ondiepe neustest? Onzin, zegt kinderarts Karóly Illy, voorzitter van 
de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en lid van het Outbreak 
Management Team (OMT). ‘Er is allang onderzoek naar gedaan. Niet voor niets roept de NVK 
op om bij jonge kinderen alleen de ondiepe neustest te doen. De test is bijna net zo gevoelig 
als die met een lange wattenstaaf. De groep die je mist, zijn kinderen die heel weinig virus 
dragen. Maar die dragen het ook niet over.’ 

Volgens kinderartsen zorgt een prettigere manier van testen voor een veel grotere 
testbereidheid. ‘Ik hoor nu nog heel veel ouders zeggen: ik ga mijn kind die test niet aandoen. 
Die houden hun kind dan liever langer thuis. Maar dat is ook niet goed.’ 

Veel ziekenhuizen gebruiken de ondiepe neustest al. De GGD Brabant West doet dit sinds 
september ook - alleen in Breda en Roosendaal - bij kinderen én volwassenen. ‘Een bewuste 
keuze om de testbereidheid te verhogen. De ondiepe neusafname in combinatie met de 
keelafname geeft een betrouwbare uitslag’, aldus een woordvoerder. 

Het aantal kinderen dat een coronatest ondergaat is enorm gestegen. Ging het in de eerste 
twee weken van januari in Zuidoost-Brabant om 643 kinderen tot twaalf jaar, de afgelopen 
twee weken werd er bij 9.261 kinderen een coronatest afgenomen.  

Sinds de heropening van de basisscholen moet een klas in quarantaine bij één positieve 
leerling of leerkracht. Het advies is dat alle kinderen zich op dag vijf laten testen. Als die 
negatief is, mogen ze terug naar school. Laten ouders hun kinderen niet testen, moeten ze 
tien dagen thuis blijven. 

De GGD Brabant Zuidoost kent kindvriendelijke teststraten. Maar kinderen krijgen er net zo’n 
lange wattenstaaf in hun neus geduwd als volwassenen. PvdA-raadslid Marjolein Senden 
maakte als ouder de gang naar de teststraat in Eindhoven. ‘Mijn zoontje van zes vond het echt 
heel naar. Waarom moeten duizenden kinderen dit ondergaan, als het niet nodig is?’  Daarom 
drong zij dinsdag in het corona-vragenuurtje van de raad erop aan dat de lokale GGD ook de 
ondiepe neustest aan gaat bieden. 

De GGD Brabant Zuidoost gaf eerder aan te wachten op een evaluatie van het RIVM, maar 
die blijkt daar niet mee bezig. Daarna stelde de organisatie te wachten tot ‘proeven’ aantonen 
of de neustest goed werkt. Als het ED erop wijst dat de test al is goedgekeurd, volgt de 
verklaring dat ondiep testen ook in deze regio al gebeurt. ,,We letten heel scherp op de reactie 
van het kind”, zegt een woordvoerder. ‘Zijn houding bepaalt of er een ‘volledige’ neusswap  
afgenomen wordt of een mid-nasale. We willen absoluut niet dat dit een vervelende ervaring 
is.’  Bron: Ed, 24 maart 2021.    

  

Speciale teststraat voor kinderen in Eindhoven: 'we willen niet dat een 
kind hier trauma's oploopt’ 

EINDHOVEN - Een wattenstokje in je keel en neus is voor de meeste volwassenen al een weinig 
prettige ervaring, laat staan voor een kind. Op de XL testlocatie in Eindhoven is daarom een 
speciale corona teststraat ingericht voor wie jonger is dan zeven jaar.   

De 6-jarige Oskar Kupczak uit Someren speelt verveeld bij de dranghekken. Hij probeert de 
rebus op te lossen die de GGD er heeft opgehangen, speciaal om hun jongste cliënten in de 
wachtrij een beetje te vermaken. Zenuwachtig is hij niet. ,,Hij zegt het zelf al: ik heb geen 
corona", vertelt zijn vader Kamiel. Waarom ze dan in de rij staan? ‘Ik heb hem van school 
moeten ophalen omdat hij verkouden is. Maar we denken eerder dat hij snottert omdat hij 
een tandontsteking heeft.’ Bron: ED, 5 maart 2021. 
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Joost de Visser in de hervormde kerk in zijn eigen dorp Harmelen, waar hij zelf een installatie 
heeft aangelegd zodat gemeenteleden de kerkdienst online kunnen volgen. © Marnix Schmidt 
 

Digitale Kerk 
 
Digitale kerk neemt in coronatijd een vlucht: ‘We hadden niet verwacht dat het zo snel zou 
gaan’  Naar de kerk gaan zit er op dit moment even niet in. Maar dankzij Joost de Visser 
hoeven gelovigen vanuit huis niets te missen van de dominee of pastoor. Zijn bedrijf 
Schaapsound legt digitale installaties aan in kerken door heel Nederland. 
 
Het is de afgelopen maanden alle zeilen bijzetten voor Joost de Visser uit Harmelen en zijn 
collega’s van Schaapsound. Om hun leden niet te verliezen, willen de geloofsgemeenschappen 
massaal een perfecte online aansluiting.  Bron: De Stentor, 26 maart 2021.  
 
 

Nederlandse economie kromp vorig jaar met 3.7 procent 
 
De Nederlandse economie kromp vorig jaar met 3,7 procent. Dat is iets minder hard dan het 
CBS aangaf in een eerdere raming. Toen was nog sprake van een neergang met 3,8 procent. In 
het slotkwartaal van 2020 was sprake van een krimp met 0,1 procent ten opzichte van een 
kwartaal eerder, zo blijkt vandaag uit een tweede raming. 
 
Op jaarbasis was er sprake van een daling met 2,8 procent, waar eerder een min van 2,9 
procent werd gemeld. De krimp in de laatste maanden van vorig jaar is vooral veroorzaakt 
door een daling van de consumptie door huishoudens, mede door de maatregelen die werden 
genomen in de strijd tegen het coronavirus. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.   
 

Economisch herstel gaat langer duren dan iedereen denkt 

Het economisch herstel uit de coronacrisis kan veel meer tijd gaan kosten dan iedereen nu 
denkt. Daarvoor waarschuwt voorzitter Ingrid Thijssen van ondernemersorganisatie VNO-
NCW. Volgens haar moet er serieus rekening mee worden gehouden dat de economie pas in 
2024 weer op het niveau van voor de crisis is. 

‘We moeten ons realiseren dat de economische crisis niet over is wanneer we gevaccineerd zijn 
en de horeca zijn deuren weer mag openen’, zei ze in een interview met BNR Nieuwsradio. De 
VNO-NCW-voorzitter benadrukt dat we het afgelopen jaar bij corona keer op keer achter de 
feiten aanliepen. ‘Alles duurt langer dan gedacht. Elke keer doemen nieuwe beren op de weg 
op’. Dan gaat het bijvoorbeeld om vaccintekorten maar ook om nieuwe coronavarianten. ‘De 
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wereldwijde economische situatie, en daarmee die van Nederland, is daardoor veel onzekerder 
dan we vaak denken.’ 

Thijssen vreest dat het aantal faillissementen in Nederland dit jaar flink zal oplopen. In het 
interview wijst ze verder op andere problemen ‘onder de motorkap’ van de economie, zoals de 
schuldenberg van tientallen miljarden euro's, de uitgeputte vermogens en achterblijvende 
investeringen. 

VNO-NCW pleit samen met MKB-Nederland voor een groot herstelplan voor de komende 
jaren. Dan gaat het er niet alleen om de steunpakketten nog een halfjaartje door te trekken, 
geeft Thijssen aan. Ze wil ook dat er hulp komt voor ondernemers bij het afbouwen van 
schulden en opbouwen van eigen vermogen. Daarnaast zouden nieuwe investeringen 
aangejaagd moeten worden en zouden de lastenverzwaringen uit de verkiezingsprogramma's 
van diverse partijen in de ijskast moeten worden gezet. Bron: AD, 31 maart 2021. 

 

Door coronacrisis is overheidstekort gestegen 

De coronacrisis heeft een flink gat geslagen in de Nederlandse overheidsfinanciën. Volgens 

het Centraal Bureau voor de Statistiek was vorig jaar sprake van 

een overheidstekort van vierendertig miljard euro. Het jaar ervoor was er een overschot van 

veertien. 

 

Het tekort komt overeen met 4,3 procent van het bruto binnenlands product. De schuld nam 

in een jaar tijd met veertig miljard euro toe, tot vierhonderdvijfendertig miljard euro. Dat is 

54,5 procent van het bbp, aldus het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers. 

 

De uitgaven van het Rijk stegen vorig jaar met vierenveertig 

miljard euro tot driehonderdvierentachtig miljard euro. Ongeveer dertig miljard euro werd 

als subsidie aan bedrijven en instellingen verleend, waarvan de helft ongeveer werd gebruikt 

voor loonsubsidies. Bron: De Stentor, 26 maart 2021. 

Onderzoek naar armband waarmee coronabesmetting in vroeg stadium 

kan worden gesignaleerd 

Onderzoekers van het UMC Utrecht doen onderzoek naar een slimme armband, waarmee 

een coronabesmetting al in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd. Er worden alleen 

nog 20.000 volwassen proefpersonen voor het kleinood gezocht. Het gaat om 

de zogenoemde Ava-armband, die normaal gesproken bij vrouwen 
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de vruchtbaarheid monitort. De onderzoekers hopen dat het ding ook kan helpen in de strijd 

tegen corona. 

De armband meet continu indicatoren zoals temperatuur, hartslag en ademhaling. Raakt 

iemand besmet, dan kan het apparaatje de drager al een seintje geven om zich te laten 

testen en in quarantaine te gaan voordat deze symptomen krijgt. Deelnemers dragen de 

armband 's nachts. Het vroegtijdig ontdekken van een coronabesmetting verkleint de kans dat 

de drager een ander besmet. Bron: De Stentor, 26 maart 2021. 

Ziekenhuizen hebben minder zorg geleverd dan voor corona-uitbraak 

Ziekenhuizen hebben vorige maand weer minder zorg kunnen leveren en minder 
patiënten gezien dan voor de corona-uitbraak, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het 
aantal patiënten dat er nu in behandeling is, ligt zelfs beneden dat van 2019. 

Van begin december tot begin februari werden juist meer mensen behandeld dan voor de 
corona-uitbraak. ‘Mogelijk haalden ziekenhuizen toen zorg in die eerder was afgezegd of 
uitgesteld’, verklaart de autoriteit. In de loop van februari daalde het aantal behandelingen 
echter weer. Alleen op urologie, interne geneeskunde, heelkunde en verloskunde en 
gynaecologie werden nog meer patiënten behandeld dan normaal. Bron: De Stentor, 26 maart 
2021.  

De corona-alarmbellen rinkelen 

De corona-alarmbellen rinkelen al bijna tweehonderd dagen achtereen. Op 14 september 
gingen ze voor het eerst af: in 24 uur tijd waren toen meer dan 1200 mensen positief getest 
op het coronavirus. Nederland ging toen door de signaalwaarde heen, zoals dat heet.  

Komende woensdag zit Nederland voor de tweehonderdste achtereenvolgende dag boven die 
grens. De signaalwaarde was in juni vastgesteld door de overheid, na de eerste golf en voordat 
de tweede golf zou beginnen.  

De alarmbellen zouden gaan rinkelen wanneer in een dag tijd meer dan 7 op de 
100.000 inwoners positief werden getest. Als er veel besmettingen zijn, kan dat leiden tot veel 
ziekenhuisopnames, dus overbelasting van de zorg, en tot veel sterfgevallen. In de eerste golf 
was Nederland drie keer net boven die grenswaarde uitgekomen.  

Op 20 december registreerde het RIVM 12.998 positieve tests (74,7 per 100.000). Dat is dus 
bijna elf keer de signaalwaarde. Bron: De Stentor, 28 maart 2021. 

Er zijn de afgelopen 24 uur 7513 nieuwe corona-besmettingen geteld in Nederland. Dat zijn 
er  1324 minder dan gisteren. Gisteren nam het aantal nog toe, met 1244. Dat zorgde voor 
een schok omdat die ruim 8800 besmettingen het hoogste aantal was sinds 7 
januari. Afgelopen etmaal is het overlijden van vijftien coronapatiënten geregistreerd, veertien 
minder dan op zaterdag. 

Het aantal nieuwe besmettingen ligt nu al vier dagen boven de 7500. Da's is een stijgende lijn 
in verhouding tot de afgelopen weken. Vorige week zondag waren er nog 7025 nieuwe 
besmettingen, 500 minder dan vandaag dus. 

Volgens het RIVM laten meer mensen zich testen de laatste tijd, maar stijgt ook het percentage 
positieve tests. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn. 

Rotterdam telde, net als zaterdag, de meeste nieuwe gevallen afgelopen etmaal, met 342 
positieve tests. In Amsterdam zijn 315 inwoners positief getest. In Den Haag kwamen 272 
besmettingen aan het licht, in Tilburg 156, gevolgd door Eindhoven met 127 positieve tests.  



109 

 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zondag voor de vierde 
opeenvolgende dag toegenomen. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 
2248, dat zijn er tien meer dan zaterdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) bekend. 

Op de intensive care liggen 655 coronapatiënten, twaalf meer dan een dag eerder. Het is de 
negende achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de 600 ligt. Daarvoor schommelde het 
aantal ongeveer twee weken lang tussen de 550 en 600, en eerder ging het aantal een maand 
lang heen en weer tussen 500 en 550. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1593 Covid-
patiënten, twee minder dan zaterdag. Bron: De Stentor, 28 maart 2021.  

IJsselland laat een forse stijging zien. Na een daling van gisteren staan er vandaag 242 nieuwe 
coronagevallen, 71 meer dan gisteren. Verhoudingsgewijs is de gemeente Zwartewaterland de 
koploper . Met 110,2 positieve tests per 100.000 inwoners hoort deze gemeente bij een van de 
slechtste van Nederland. Ook Steenwijkerland en Meppel kleuren vandaag donkerrood op de 
kaart. 

Landelijk gezien werden er vandaag 7513 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 
ruim 1300 minder vergeleken met de voorgaande dag.  De afgelopen week zijn er 51.153 
genoteerd.  

Rotterdam telde, net als zaterdag, de meeste nieuwe gevallen afgelopen etmaal, met 342 
positieve tests. In Amsterdam zijn 315 inwoners positief getest. In Den Haag kwamen 272 
besmettingen aan het licht, in Tilburg 156, gevolgd door Eindhoven met 127 positieve tests. 

In de afgelopen 24 uur zijn er opnieuw meer coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. 
Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 2248, dat zijn er tien meer dan 
zaterdag, Sinds begin februari hebben er niet meer zoveel mensen met corona in het 
ziekenhuis gelegen.  

Op de intensive care liggen 655 coronapatiënten, twaalf meer dan een dag eerder. Het is de 
negende achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de 600 ligt. Daarvoor schommelde het 
aantal ongeveer twee weken lang tussen de 550 en 600, en eerder ging het aantal een maand 
lang heen en weer tussen 500 en 550. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1593 Covid-patiënten, twee minder dan zaterdag. Bron: 
De Stentor, 28 maart 2021.  

Onderzoek WHO naar oorsprong Covid-19 

Het onderzoek dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in China deed naar de oorsprong 
van Covid-19, waaraan ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC 
in Rotterdam deelnam, stelt dat de overdracht van vleermuizen op mensen het meest 
waarschijnlijke scenario is. 

Onder vleermuizen is een nauwe verwant van SARS-CoV-2, zoals het coronavirus officieel 
heet, aangetroffen. De 'evolutionaire afstand' tussen beide is naar schatting tientallen jaren 
groot, wat het vermoeden voedt dat er een tussenschakel ontbreekt. Mogelijk zijn andere 
dieren, zoals schubdieren, tussengastheer geweest. 

Een ontsnapping van het coronavirus uit een virologielab in Wuhan, zoals vaak wordt 
gesuggereerd, wordt 'extreem onwaarschijnlijk' genoemd, blijkt uit een eerste versie van het 
onderzoeksrapport. De bevindingen zijn grotendeels als verwacht en veel antwoorden blijven 
onbeantwoord. Het team van experts stelt daarom verder onderzoek voor, behalve naar de 
laboratorium-theorie. 
 
Persbureau Asociated Press zag een ruwe versie in via een in het Zwitserse Geneve wonende 
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maar anonieme diplomaat. De definitieve versie van het rapport, dat lang op zich wachten en 
daardoor vragen opriep over tegenwerking van het onderzoek door de Chinese overheid, wordt 
'in de komende dagen' verwacht, aldus een woordvoerder van de WHO.  Bron: AD, 29 maart 
2021. 

Virus toch ontsnapt uit Chinees laboratorium? 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil verder onderzoek naar de vraag of 
het coronavirus uit een Chinees laboratorium stamt. Tedros van WHO roept zijn deskundigen 
op dieper in te gaan op de theorie dat het virus uit een laboratorium is 'ontsnapt'. 

De WHO-leider komt met zijn oproep na de presentatie van bevindingen van een 
internationaal WHO-team dat in het Chinese Wuhan onderzoek deed naar de oorsprong van 
het coronavirus. In deze metropool was bijna anderhalf jaar geleden het virus opgedoken, 
waarna het zich over praktisch heel de wereld verspreidde. 

De WHO-experts, onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, vinden het 
waarschijnlijk dat het virus van een vleermuis naar een ander dier en vandaar naar de mens 
is overgegaan. Ze sluiten vrijwel uit dat het in een laboratorium in Wuhan per ongeluk is 
overgesprongen, staat in het WHO-rapport dat eerder deze week al uitlekte. ‘Hoewel het team 
heeft geconcludeerd dat een laboratoriumlek de minst waarschijnlijke hypothese is, vereist 
dit verder onderzoek, mogelijk met extra missies waarbij gespecialiseerde experts betrokken 
zijn, die ik bereid ben in te zetten’, zei Tedros. 

Het hoofd van de WHO bekritiseerde verder de beperkte toegang die het team tot Chinese 
gegevens had. De deskundigen zelf hadden al laten weten dat ze in Wuhan niet voldoende vrij 
hebben kunnen werken. Tedros zegt te verwachten dat toekomstige samenwerking tussen 
Peking en het team beter verloopt. ‘Tijdiger en uitgebreider’, aldus  Tedros. Bron: AD, 30 maart 
2021.   

Italië verplicht vaccinatie voor zorgmedewerkers 

Italië verplicht een coronavaccinatie voor veel medewerkers in de zorg. Als je de inenting 
weigert, krijg je een andere functie in de medische sector, het liefst zonder contact met 
patiënten. Als je dat niet accepteert, kan salaris worden ingehouden. 

De regering wil zo tegengas bieden aan de scepsis die een deel van het medisch 
personeel heeft over vaccinaties. Medewerkers in ziekenhuizen en apotheken die zich niet 
laten prikken, krijgen taken die geen risico op verspreiding opleveren. Bron: AD, 31 maart 
2021.  
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In Italië is vorig jaar het grootst aantal personen overleden sinds Tweede 
Wereldoorlog 

In Italië is vorig jaar het grootste aantal personen overleden sinds de Tweede Wereldoorlog. In 
2020 bedroeg het totale aantal doden 746.146. Ruim 100.000 meer dan gemiddeld de laatste 
jaren. Vooral de noordelijke regio's, waar het virus het eerst de kop opstak, werden hard 
getroffen en zagen de grootste stijging van de zogenoemde oversterfte. Italië kampt daarnaast 
met een laagterecord van het aantal geboorten. De bevolking van Italië daalde in 2020 
daardoor met ongeveer 384.000 mensen, 'alsof een grote stad als Florence is verdwenen', 
merkt statistiekbureau Istat op. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.     
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Italiaanse premier en zijn vrouw zijn gevaccineerd tegen coronavirus 

De Italiaanse premier Mario Draghi en zijn vrouw zijn vandaag in hoofdstad 
Rome ingeënt tegen het coronavirus. Beiden zijn 73 jaar oud en kregen het vaccin 
van AstraZeneca. Het echtpaar kreeg een prik in het Termini-station, waar een 
vaccinatiecentrum is ingericht. 

Van de ongeveer 60 miljoen Italianen hebben er momenteel 3,6 miljoen een eerste 
prik gekregen. Drie miljoen ook een tweede. Per dag worden er in het Zuid-Europese land 
een kwart miljoen prikken gezet. Eind april moeten dat er twee keer zoveel zijn. 
 
Reizigers die vanuit EU-landen naar Italië gaan, moeten binnenkort na 
aankomst een negatieve coronatest overleggen en verplicht vijf dagen in quarantaine. Ook 
daarna moet iemand worden getest. De maatregel gaat gelden voor zowel inwoners als 
bezoekers van het land, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Bron: AD, 30 maart 2021. 

Diverse stafleden Italiaanse voetbalselectie positief getest op coronavirus 

Diverse stafleden van de Italiaanse voetbalselectie hebben positief getest op het coronavirus. 
Dat maakte de Italiaanse voetbalbond (FIGC) bekend kort na de gewonnen WK-
kwalificatiewedstrijd in Vilnius tegen Litouwen (0-2). Bondscoach Roberto Mancini zat bij het 
duel gewoon op bank. 

Een staflid voelde zich zondag al niet lekker na de zege in Bulgarije (0-2) en keerde huiswaarts. 
In Italië werd bij hem het coronavirus vastgesteld. Een collega werd dinsdag naar huis 
gestuurd nadat hij keelklachten had gekregen. Drie andere stafleden ondergingen een 
coronatest waarvan de positieve resultaten pas na het duel in Vilnius werden prijsgegeven. 
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De drie besmette personen zijn in Litouwen in afzondering gegaan. Het is nog onduidelijk in 
hoeverre het drietal in nauw contact is geweest met de Italiaanse spelersgroep. Opvallend is 
wel dat alle uitgevoerde coronatests bij de nationale selectie op maandag nog negatief 
waren.  Bron: AD, 1 april 2021.  

Veroordeling voor valse coronatestuitslagen 

Een rechter heeft twee 30-jarige mannen veroordeeld voor het tonen van valse 
coronatestuitslagen op Schiphol voor hun zakenreis naar Marokko, meldt Rechtspraak.nl. Ze 
hebben een taakstraf van zestig uur opgelegd gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 
twee weken, met een proeftijd van twee jaar.  

De twee toonden op  21 januari een negatieve uitslag van een zogenoemde PCR-test, met 
daarop het telefoonnummer van een huisartsenpraktijk, aan de marechaussee op de 
luchthaven. Na controle bij de huisartsenpraktijk bleken de twee geen test te hebben gedaan. 
De certificaten waren gekocht via een kennis. Bron: De Stentor, 26 maart 2021. 

De rechtbank Noord-Holland heeft twee mannen (30 jaar) veroordeeld voor het tonen van valse 
coronatestuitslagen op Schiphol voor hun zakenreis naar Marokko. Ze hebben een taakstraf 
van zestig uur opgelegd gekregen en een voorwaardelijke celstraf van twee weken, met een 
proeftijd van twee jaar.  

De twee toonden op 21 januari een negatieve uitslag van een zogenoemde PCR-test aan de 
marechaussee op de luchthaven. Op het certificaat stond een telefoonnummer van een 
huisartsenpraktijk waar de test zou zijn afgenomen. Maar na controle van de marechaussee 
bij de huisartsenpraktijk bleken de twee geen test te hebben gedaan. De verdachten bekenden 
een vervalste testuitslag te hebben laten zien. De twee werden geweigerd voor hun vlucht. 

Ook tijdens de zitting gaven de twee verdachten hun fout toe. Ze hadden te laat in de gaten 
dat een PCR-test verplicht was en vreesden dat de uitslag te laat zou komen, verklaarden ze. 
Een van hen had via een kennis daarom valse certificaten gekocht. Hij had bovendien in de 
afgelopen maanden meerdere thuistesten gedaan en had geen klachten. Hij dacht dat hij 
daarom geen corona zou hebben. De andere verdachte was bang dat een PCR-test schadelijk 
voor zijn gezondheid zou zijn. 

Door geen officiële PCR-test te doen en een valse uitslag te tonen, hebben de twee volgens het 
Openbaar Ministerie de kans aanvaard het coronavirus te hebben en te verspreiden. Het OM 
eiste voor beide verdachten twee maanden gevangenisstraf, waarvan een maand 
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. 

De politierechter oordeelt dat de twee mannen zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in 
geschrift. Door opzettelijk het valse certificaat aan de marechaussee te tonen en daarmee te 
willen reizen, hebben ze het risico genomen om anderen in het vliegtuig en in Marokko te 
besmetten. Dat is een ernstig feit. De verspreiding van het coronavirus kan hard gaan. Het 
veiligheidssysteem dat luchthavens en vliegtuigmaatschappijen hanteren om verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan, wordt ondermijnd als we niet kunnen vertrouwen op de 
echtheid van de testcertificaten. Dat vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Een 
taakstraf is daarom passend, vindt de rechter. De voorwaardelijke celstraf moet een 
waarschuwing zijn dat de twee niet nog een keer in de fout gaan. Bron: De Rechtspraak, 26 
maart 2021. 

Negen passagiers willen met valse coronatest naar Marokko 

Negen passagiers die vanmorgen naar Marokko wilden vliegen, zitten in de cel omdat ze met 
een valse uitslag van een coronatest het land probeerden uit te komen. 

De negen personen waren volgens de marechaussee onderweg naar Tanger. Het is nog niet 
duidelijk of ze samen reisden. De twee vrouwen en zeven mannen in de leeftijd van 30 en 75 
jaar zijn aangehouden en worden verhoord. 
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Vliegen naar Marokko is alleen voor noodzakelijke reizen mogelijk. Het land is net als 
Nederland hard geraakt door de coronacrisis. Er geldt een avondklok van 20.00 uur 's avonds 
tot 06.00 uur in de morgen. Mensen die toch het land willen bezoeken hebben een negatieve 
coronatest nodig van niet ouder dan 72 uur.    

Eind vorig jaar werd duidelijk dat er een levendige handel is in valse coronatesten. Oplichters 
verkochten de verklaringen waar in staat dat iemand coronavrij is, zonder dat die persoon 
daadwerkelijk is getest.  De fraudeurs bieden de documenten voor een paar tientjes via 
WhatsApp en Snapchat aan. Ze misbruiken namen van artsen en laboratoria. Die waren 
geschokt en stapten naar de politie, maar nog altijd blijken de documenten te verkrijgen. 
Bron: AD, 21 januari 2021.  

Valse coronavrij-verklaringen in omloop: artsen reageren geschokt 

Oplichters verkopen vervalste verklaringen waarin staat dat iemand coronavrij is, zónder die 
persoon daadwerkelijk getest te hebben. De fraudeurs bieden de documenten voor een paar 
tientjes via WhatsApp en Snapchat aan. Ze misbruiken namen van artsen en laboratoria. Die 
zijn geschokt en stappen naar de politie. 

De verklaringen zijn nodig om landen als Duitsland, Marokko en Italië binnen te komen. 
Reizigers dienen het document, waarop staat dat een persoon recent negatief is getest op het 
coronavirus, vóór het instappen of bij aankomst in het land van bestemming te laten zien. Het 
moet de landen helpen in de strijd tegen corona. 

Omdat de GGD geen reisverklaringen uitgeeft en alleen bij klachten test, zijn consumenten 
aangewezen op commerciële partijen. Deze partijen testen ook zonder dat een consument 
klachten heeft. Ze nemen PCR-tests af en zetten bij een negatieve uitslag van de test zwart-
op-wit dat iemand géén corona onder de leden heeft. In de meeste gevallen kost dit pakket 
ongeveer honderdvijftig euro. 

De frauduleuze aanbieders zijn actief op WhatsApp en Snapchat. Daar werken ze onder 
namen als Vliegtuig Arts, Digitale Dokter en Covid1950. Deze site kocht voor bedragen tussen 

de vijftig en zestig euro meerdere valse verklaringen bij verschillende oplichters. Voor alle 
duidelijkheid: deze aanbieders namen géén testen af. 

Artsen van wie de naam op de vervalste documenten staan, reageren geschokt. Arts Prem 
Heera, die samenwerkt met de Corona Testservice, is één van hen. Hij stapt naar de politie. 
Dokter Albert Zwart van HetHuisartslab, eveneens slachtoffer van de fraude, is geschrokken 
en noemt het ‘heel ernstig’. 

Maarten Cuppen, directeur van HetHuisartslab, is niet verrast dat het gebeurt. Sinds juni 
heeft zijn organisatie 150.000 reizigers getest en bij negatieve uitslagen verklaringen 
afgegeven. Hij weet dat meerdere Nederlanders met vervalsingen op reis zijn gegaan. ‘Als de 
vervoerder of het land van aankomst die verklaringen niet goed controleert, gaan de fraudeurs 
vrijuit.’ 

Volgens Cuppen is het niet aan reisorganisaties om de controles op zich te nemen, maar doen 
de meesten dit uit maatschappelijk belang alsnog. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
houdt naar eigen zeggen ‘geen toezicht op de inhoud van reisverklaringen’. 

De Digitale Dokter reageert ‘verbaasd’ nadat hij geconfronteerd wordt via Snapchat. ‘Sorry? 
Ik denk dat je iemand anders voor je hebt’, is zijn reactie. Covid1950 biedt zijn excuses aan 
en zegt het nooit meer te doen. ‘Het spijt me. Ik wilde mensen een handje helpen door het 
goedkoper te maken.’ De Vliegtuig Arts heeft niet gereageerd op vragen van deze site.  Bron: 
AD, 6 november 2020.    
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WHO waarschuwt voor toename coronabesmettingen in Arabische regio 
vanwege ramadan  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor een toename van 
coronabesmettingen in de Arabische regio door de islamitische vastenmaand ramadan, die 
midden april begint. Ook Pasen levert risico's op, aldus een directeur van de WHO. 

De situatie wordt niet beter en in veel landen gaan de ontwikkelingen in een zorgwekkende 
richting, meent de WHO-baas voor het oostelijke Middellandse Zeegebied. Hij zegt te begrijpen 
dat Pasen en ramadan belangrijke gelegenheden zijn die gevierd moeten kunnen worden, 
maar hij roept iedereen op elkaar te beschermen. 

Egypte heeft al aangekondigd de gebruikelijke gezamenlijke maaltijden voor armen net zoals 
vorig jaar te verbieden wegens de pandemie. Ook het emiraat Dubai wil deze traditie van 
gratis maaltijden voor minderbedeelden dit jaar verbieden. Bron: AD, 1 april 2021. 
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Sicilië © marzolino 
 
 

Fraude met Covid-data op Sicilië om te voorkomen dat eiland in 
lockdown moest 

 
Op Sicilië zijn drie hoge ambtenaren van het departement Volksgezondheid gearresteerd op 
verdenking van het verspreiden van valse coronadata. De regionale wethouder 
Gezondheidszorg wordt verdacht van medeplichtigheid. Volgens het OM zou er geknoeid zijn 
met coronatests om het aantal besmettingen omlaag te brengen en zou de melding van het 
aantal slachtoffers over verschillende dagen zijn uitgesmeerd met als doel voorkomen dat 
Sicilië in lockdown gaat. 
 
De data die de regio Sicilië over de coronaepidemie de afgelopen maanden naar de centrale 
overheid in Rome stuurde, kloppen niet. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie blijkt dat 
er met die data gerommeld is. Er klopt niets van het aantal afgenomen tests, het aantal 
positieve gevallen en niets van het aantal opnames op de ic. Volgens het OM om de ware 
impact van de epidemie op Sicilië te verbergen en te voorkomen dat het eiland rode zone zou 
worden. Wat in de praktijk neerkomt op een lockdown.  
 
De Siciliaanse politie stuitte eind vorig jaar al bij toeval op een partij valse tests uit 
verschillende laboratoria in Alcamo, niet ver van Palermo. De laboratoria waren door het 
regiobestuur aangewezen voor het verwerken van coronatests. 
 
De tests waren positief maar door het lab als negatief doorgegeven. Naar aanleiding van die 
ontdekking besloot het OM een onderzoek in te stellen naar het departement van 
Volksgezondheid in Palermo. Uit telefoontaps bleek dat hoge ambtenaren van het departement 
bij de fraude betrokken zijn, drie van hen hebben nu huisarrest. Ze probeerden door ‘te 
schuiven’ met positieve gevallen van het ene deel van het eiland naar het andere en soms 
gewoon positieve gevallen op te geven als negatief, de curve kunstmatig laag te houden. 
 
Ook zou de regionale wethouder van Gezondheidszorg op de hoogte zijn van de valse data, in 
een afgeluisterd telefoongesprek zou hij gevraagd hebben de melding van het aantal 
slachtoffers over meerdere dagen uit te smeren om zo voor het ministerie in Rome de Covid-
doden laag te houden. De wethouder is aangehouden en heeft inmiddels zijn ontslag 
aangeboden. Bron: AD, 30 maart 2021.  
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In Indonesië niet op reis na ramadan 

Indonesië hoopt de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te kunnen gaan door het 
moslims te verbieden op reis te gaan na de ramadan. Miljoenen Indonesiërs reizen aan he 
einde van de islamitische vastenmaand naar hun geboortedorp. De autoriteiten in het 
grootste moslimland ter wereld maken zich daarover grote zorgen. 

Alleen noodzakelijke reizen zijn daarom toegestaan, maar wat daar exact onder valt is nog 
onduidelijk. Vorig jaar was dat ook zo, waardoor veel mensen alsnog op 
pad gingen. Indonesië is met 1,5 miljoen vastgestelde besmettingen en 40.000 sterfgevallen 
een van de zwaarst getroffen landen in Azië. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.   

Tesla kreeg zeven miljoen euro aan coronasteun, maar ontslaat nu toch 
honderd man 

Bijna zeven miljoen euro kreeg Tesla aan overheidssteun om de coronacrisis door te komen. 
Nog geen jaar later sluit het bedrijf - met de rijkste man ter wereld aan het hoofd - de 
assemblagehal in Tilburg. Niet omdat het slecht gaat, maar om strategische redenen. 

Verspreid over verschillende BV's kreeg Tesla tijdens de eerste NOW-regeling in Nederland in 
totaal 6.993.207 euro toegewezen. Het geld was bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers 
begin 2020 gewoon loon betaald kregen, toen de paniek rondom het coronavirus voor het eerst 
echt toesloeg. En waar voor veel autobedrijven 2020 ook een ronduit slecht jaar was, boekte 
Tesla internationaal juist een winst van bijna zeshonderd miljoen euro. Bron: De Stentor, 26 
maart 2021. 
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Er dreigt volgend seizoen een tekort aan  scheidsrechters nu de aanwas uitblijft. © Marc Pluim 
 

KNVB vreest tekort aan scheidsrechters; geen aanwas door cursusuitval 
 
Voetbalbond KNVB vreest volgend seizoen te weinig scheidsrechters te hebben om alle 
wedstrijden in de A-categorie te kunnen bemannen. Omdat er vanwege de coronacrisis geen 
cursussen zijn, is de aanwas dramatisch gedaald.  
 
Cijfers voor komend seizoen zijn nog niet voorhanden, maar voor het huidige seizoen, dat in 
oktober werd afgebroken, waren de instroomcijfers al gigantisch teruggelopen: van 505 
scheidsrechters in 2019 naar 133 in 2020.  Bron: De Stentor, 26 maart 2021.  
 
 

 

 

De Zwarte Cross-sneakers © PR  

Zwarte Cross komt met kleurrijke eigen sneakers na festivalloos jaar door 

corona 
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LICHTENVOORDE/ HENGELO - De Zwarte Cross ligt aan je voeten vanaf 9 april. Letterlijk, 
want vanaf die vrijdag zijn de eigen sneakers van het Achterhoekse festival te bestellen. 
 
Er komt in eerste instantie vijfhonderd paar van de kleurrijke stappers op de markt, waarmee 
de Zwarte Cross-schoen een exclusief item is. Het ontwerp bestaat uit een collage van 
polsbandjes die de afgelopen vijfentwintig jaar zijn uitgegeven aan bezoekers van het festival, 
dat jaarlijks wordt gehouden op De Schans in Lichtenvoorde. 
 
Op de tong van de schoen staat bovendien de Achterhoekse uitdrukking ‘joajoa’, volgens de 
Zwarte Cross een ‘Nedersaksische relativerende reactie op uitingen zonder veel zeggingskracht 
of bescheidenheid’. Die uitdrukking staat ook op de doos waarin de schoenen zitten. 
 
De Feestfabriek uit Hengelo, organisator van het festival, heeft maanden gewerkt aan de 
ontwikkeling van de sneakers. Dit heeft alles te maken met corona: ‘Nu er geen festivals zijn 
en als gevolg daarvan geen inkomsten, moest er wat anders verzonnen worden om de vaste 
lasten te kunnen voldoen en de veertig medewerkers aan het werk te houden’. 

De schoenen zijn gemaakt door Kops Schoenen uit Schaijk, een vijftig jaar oud familiebedrijf 
dat eerder al bijvoorbeeld ‘hökschoenen’ maakte voor Bennie Jolink. 

Mede-directeur van de Feestfabriek Ronnie Degen kondigde de komst van de sneakers al 
eerder aan in deze krant. De verwachtingen zijn hooggespannen, nu er veel tijd een energie is 
gestoken in de ontwikkeling van de schoenen. Is de eerste serie van vijfhonderd paar een 
succes, dan komen later dit jaar meer modellen sneakers op de markt. 
 
Het gaat dan om canvas sneakers in verschillende kleuren, gemaakt van gerecycled rubber 
en hennepvezels. Op de achterkant van alle schoenen staat een zelfontworpen, ovalen logo. 

Het eerste model is van leer en geschikt voor zowel vrouwen, mannen als kinderen. 
Verkrijgbare maten zijn 36 tot en met 46. De schoenen kosten 89 euro per paar en zijn vanaf 
vrijdag 9 april vanaf 11.00 uur te bestellen in de webshop van de Zwarte Cross. Bron: De 
Stentor, 26 maart 2021.  

Is er een Zwarte Cross in 2021? ‘Dat is moeilijk te zeggen, maar stille 
hoop is er’ 

Het jaar 2020 was een raar jaar voor De Feestfabriek, organisator van het grootste festival van 
Nederland, de Zwarte Cross. ‘Chaotisch omschrijft het jaar nog het beste’, zegt Feestfabriek-
directeur Ronnie Degen. 

Normaal krioelt het van de mensen op De Schans medio juli. Maar het festivalterrein in 
Lichtenvoorde bleef leeg afgelopen zomer, er klonk alleen het geluid van de rode trekker 
waarmee Marti Kolkman de crossbaan gladstreek. Geen geknetter van crossmotoren, geen 
knallen van en rookpluimen uit carnavalesk uitgedoste megacreaties en geen muziek vanaf 
de meer dan dertig podia die het festival normaliter telt. 

De boosdoener is bekend: corona, het virus dat Nederland zo goed als plat legt sinds afgelopen 
voorjaar, en sinds 14 december helemaal. De pandemie zorgde voor een andere dynamiek 
onder de medewerkers van De Feestfabriek, die afgelopen zomer voor het eerst in jaren 
vakanties konden opnemen. ‘Met de opbouw, het festival zelf en de afbouw waren we gauw 
drie weken druk. Niets van dat alles afgelopen jaar, dus hebben veel mensen hun verlof 
opgenomen in de zomer. Ja, dat was wel heel raar’, zegt Ronnie Degen, terugkijkend op een 
zomer zonder festivals. 

Feestjes bouwen is jullie corebusiness. Die waren er dit jaar niet. Hoe heeft u al jullie 35 mensen 
dan toch aan het werk gehouden? Degen: ‘Onder meer door dingen naar voren te halen die 

voor de lange termijn op de planning stonden. Zoals het schrijven en maken van het tweede 
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deel van Tante Rikies Onmundig mooie verhalenboek. Ook hebben we merchandise-ideeën 

ontwikkeld, zo komen we later dit jaar met een eigen schoenenmerk, met speciale sneakers 
onder het label van de Zwarte Cross. Ik ben heel blij dat het ons ondanks alles is gelukt al 
onze mensen binnenboord én aan het werk te houden.’ 

Daaruit klinkt toch enige bezorgdheid. De Feestfabriek is toch zo’n relaxed bedrijf? ‘Van de 

buitenkant zijn wij een enorm ontspannen bedrijf, maar van binnen zijn wij gewoon een bedrijf 
met zorgen zoals alle ondernemers. Welke dingen verzinnen we om de crisis door te komen, 
hoe handelen we in het licht van de coronamaatregelen, hoe houden we ons bedrijf op orde 
en passen we ons aan de nieuwe realiteit aan?’ 

Heeft 2020 in dat licht bezien ook nog wat opgeleverd? ‘Jazeker, zo zijn we een creatief 

productiehuis begonnen waarin we campagnes en online-evenementen opzetten. Dat begon 
met autodealer Wensink, die een reclamecampagne wilde en ons daarvoor benaderde. ‘Maar 
daar hebben wij geen enkele ervaring in’, zei ik. Dat was juist de bedoeling, out of the box, 

anders dan anders. Toen dat goed ging, dachten we dat ook wel voor anderen te kunnen doen. 
Inmiddels hebben we voor de Rabobank een onlineradiodag voor ondernemers georganiseerd 
en werken we ook voor bijvoorbeeld de gemeente Bronckhorst. Verder ligt een samenwerking 
in het verschiet met onlineseksshop EasyToys. Dat was allemaal nooit gebeurd zonder corona.’ 

Zonder corona was er wel een Zwarte Cross geweest en hadden al die honderden 
vriendengroepen door het hele land ook geen eigen minifestivalletjes gehouden. ‘Dat was heel 

gaaf om te zien. We hadden festivalpakketten samengesteld voor mensen die dat wilden doen, 
en ik heb daar een kratje bier op verloren, mag je best weten. Ik dacht dat we er daarvan 
maximaal zeshonderd zouden verkopen. Maar het waren er duizenden. Dan wordt het je 
nogmaals onder de neus gewreven hoe populair de Zwarte Cross eigenlijk is.’ 

Niet zo bescheiden, want dát wisten jullie toch wel? ‘Ja, natuurlijk weet je dat door de 

kaartverkoop (het festival is de laatste jaren steeds op dag één van de ticketverkoop 
uitverkocht, RA) en dat er na de afgelasting van de laatste editie amper kaarten zijn 
teruggekomen. Maar we blijven bescheiden Achterhoekers en het is hartstikke leuk om te zien 
hoe mensen een idee van jou overnemen, er zelf iets moois van maken en op die manier het 
leuk vinden samen een biertje te pakken.’ 

Gaat dat er in 2021 weer van komen op de échte Zwarte Cross? ‘Ik ga ervan uit dat er wel iets 

kan, maar wat en hoe precies weten we nog niet. Wat gaat de omvang worden, kan het net zo 
groot als anders? En welke maatregelen moeten en kunnen we nemen om het festival veilig 
en hygiënisch te kunnen houden?’ 

Daarvoor liggen tientallen scenario’s klaar, zeiden jullie eerder. Welke daarvan zijn realistisch 
uit te werken? ‘Als bezoekers onderling 1,5 meter afstand moeten houden, hoeven we helemaal 

niets te doen, dan komen we 100 hectare tekort. Maar moeten alle overkappingen van de 
tenten weg, dan kunnen we daar naar kijken. Moet iedereen een mondkapje op, waar ik 
persoonlijk tegen ben, dan kan dat ook gerealiseerd worden. Daarnaast houden we de 
ontwikkeling van coronasneltesten goed in de gaten. Wellicht is het nodig om iedereen te 
testen voor ze het terrein op mogen. Dat wordt een enorme operatie, met 30.000 
campinggasten en evenzoveel dagbezoekers. De snelste test is nu een halve minuut, maar als 
je al die mensen moet testen en steeds dertig seconden moet wachten, duurt het een 
eeuwigheid voor iedereen op het terrein is.’ 

Verplichte vaccinatie bij de ingang als je geen vaccinatiebewijs hebt, is dat een optie? ‘Nee, dat 

gaan we zeker niet doen. Je laten vaccineren is iets wat iedereen voor zichzelf moet weten, het 
is te gek voor woorden als dat direct of indirect verplicht wordt. De vliegtuigmethode is wel 
een optie: alleen toegang als je een negatieve coronatest kunt laten zien van maximaal 48 uur 
oud, zoals ze doen op Schiphol. Dat zou enorm schelen.’ 

Als je eerlijk bent, hoe groot is dan de kans dat er überhaupt een Zwarte Cross is komende 
zomer? ‘Dat is heel moeilijk te zeggen, want veel is nog een als-danverhaal. We hebben stille 



121 

 

hoop dat het kan doorgaan, de berichten over de vaccins en de ontwikkeling van sneltesten 
zijn positief. Ook verwachten we veel van de proef van Fieldlab, die evenementen met publiek 
binnen en buiten gaat testen. Op basis van gegevens daaruit kunnen we kijken wat wel en 
niet kan en welke aanvullende maatregelen er eventueel nodig zijn.’ 

Met Mañana Mañana, het kleine zusje van de Zwarte Cross, is er in ieder geval een mooie 
proeftuin. ‘Dat klopt, zo werken we al jaren met Mañana Mañana, dat een stuk kleiner is van 

omvang en waar we kunnen testen wat wel en niet werkt. Het is een groot voordeel dat we 
daarmee een voorschot kunnen nemen op wat we eventueel gaan doen op de Zwarte Cross.’ 

Uiteindelijk is het aan de overheid om een definitieve ‘go’ te geven, maar daarin heeft u niet 
zoveel vertrouwen, toch? ‘ Ik hoop vooral dat de overheid het meten met twee maten loslaat. 

Evenementen mochten niet doorgaan, maar pretparken en dierentuinen zijn wel open 
gebleven. Alle horeca moest dicht, maar in de Ikea lopen mensen rijen dik door de winkel. Dat 
is niet te verkopen en het is ongeloofwaardig. Ik vind het heel vervelend, voor ons bedrijf en 
alle andere getroffen bedrijven, maar ook persoonlijk. Van sommige vrienden weet ik niet eens 
meer wanneer ik ze voor het laatst in het echt heb gezien. Dat doet pijn.’ Bron: De 
Gelderlander, 27 december 2021. 

Recordaantal diefstallen e-bikes: ‘busjes vol verdwijnen naar Oost-
Europa’ 

 
Het aantal gestolen e-bikes steeg afgelopen jaar spectaculair. Stichting Aanpak Fiets en E-
bikediefstal (SAFE) constateert dat het aantal aangiftes in ieder geval met bijna 40 procent is 
toegenomen tot ruim 18.000. Opgeteld vertegenwoordigen de gestolen e-bikes een waarde van 
zo’n zeshonderd miljoen euro. 
 
Over het hele jaar 2020 gezien is Zutphen in deze regio koploper, met 83 aangiftes. Eigenaren 
van e-bikes in Apeldoorn moeten momenteel extra opletten: met twintig aangiftes in de 
afgelopen weken spreekt de politie van een record. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.   
 

 

De elektrische fiets is enorm populair. Niet alleen bij de gebruikers, maar ook bij het 
dievengilde. © Hollandse Hoogte / Rob Voss 
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Pakketzegels PostNL zijn over paar dagen niets meer waard: ‘we kunnen 
ze niet eens inruilen’ 

 
Wie nog pakket- en servicezegels van PostNL wil gebruiken voor het versturen van een 
(aangetekend) pakket, moet opschieten. Na 1 april zijn de zegels niets meer waard. De post- 
en pakketreus geeft geen mogelijkheid de oude frankeerlabels in te ruilen voor nieuwe, tot 
verdriet van sommige verenigingen en bedrijven. ‘Het is een waardepapier, heel slecht dat 
PostNL ons niet tegemoetkomt.’ 
 

 

Medewerkers van post- en pakketbezorger PostNL sorteren pakketjes in het 

pakkettensorteercentrum. © ANP 
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Melvyn Tjoen-A-Choy weet al sinds eind vorig jaar dat de pakket- en servicezegels nog maar 

tot en met 31 maart geldig zijn. Maar de secretaris van de Nederlandse Parcours Schutters 

Associatie (NPSA) krijgt de zegels niet tijdig weggewerkt. ‘Heel simpel, door corona zijn er 

nauwelijks activiteiten en wedstrijden. We hadden eind 2019 flink wat voorraad gekocht voor 

het versturen van nieuwe wedstrijdkleding aan onze leden. Zo'n dertig NPSA-leden zouden 

deelnemen aan een internationale schietwedstrijd in Thailand. Helaas, corona gooide roet in 

het eten en wij hebben die pakketten met kleding nooit verstuurd. Daarna hebben we de 

zegels ook niet nodig gehad, want alles ligt stil. We hebben nog tweeënveertig boekjes met 

pakketzegels op de plank liggen. Die hebben onze vereniging ruim driehonderdzestig euro 

gekost. Maar in tegenstelling tot postzegels, hebben deze boekjes vanaf 1 april geen enkele 

waarde meer. Ze kunnen bij het oud papier.’ 

Tjoen-A-Choy heeft bij PostNL geprobeerd om compensatie te krijgen, maar vond geen gehoor. 

‘Ze kunnen niets voor ons doen. Als het nu een noodlijdend bedrijf was, zou ik het nog kunnen 

begrijpen. Maar bij PostNL is daar geen sprake van. Wij horen ook van andere verenigingen 

en mkb’ers dat ze nog pakketzegels in huis hebben liggen waar ze dus niks meer mee kunnen. 

Heel slecht dat ze ons niet tegemoetkomen.’ 

Een woordvoerster van PostNL zegt dat de verkoop van pakket- en servicezegels al sinds 

augustus vorig jaar in de webshop is gestopt. Tot en met 31 december 2020 konden er nog 

zegels bij een PostNL-punt worden gekocht, zolang de voorraad strekte. ‘Voor klanten die nog 

pakketzegels hadden, is een redelijke tijdlijn gehanteerd. We hebben dit maanden vooraf op 

verschillende manieren naar buiten gebracht. Daarom zien wij geen aanleiding oude zegels te 

compenseren.’  

Toch bestaat er een kans dat de NPSA in aanmerking komt voor restitutie. De woordvoerster 

laat op een later moment weten graag nogmaals in contact te komen met de vereniging om te 

kijken wat PostNL nog kan betekenen. Of dit ook voor andere organisaties geldt, laat ze in het 

midden. 

Volgens PostNL zijn pakket- en servicezegels verouderd, vooral de werking ervan. De gegevens 

op deze producten zijn niet digitaal, waardoor het veel tijd kost om deze zendingen te 

verwerken. Tegenwoordig zijn er alternatieve verzendopties, die ervoor zorgen dat post beter 

verwerkt en geleverd kan worden. ‘Dit is efficiënter en hierdoor zijn de zegels overbodig.’  Bron: 

De Stentor, 26 maart 2021. 

 

Pakketzegels van PostNL. © NPSA 
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Alexander Bruijnes stopt met zijn modezaak John en Nina in Zutphen. De winkel bestond 
bijna vijfenveertig jaar. © Jeroen Jazet  
 
 

Eigenaar moet stekker uit modezaak in Zutphen trekken: ‘als je de volle 
busjes van Post NL ziet rijden’ 

 
Opnieuw trekt een markante ondernemer in Zutphen de stekker uit zijn bedrijf. De deuren 
van modezaak John en Nina gaan op 30 april definitief dicht. Eigenaar Alexander Bruijnes 
(45) redt het niet langer. ‘Ik wacht niet tot er een faillissement komt, maar gooi de zaak op 
een nette manier dicht.’ Bron: De Stentor, 26 maart 2021.  

 

 

Burgemeester Cees van den Bos van Urk. © Foto Freddy Schinkel/archief 
 

Steen tegen ruit bij burgemeester Urk, politie heeft camerabeelden van 
dader 

 
Bij het huis van de burgemeester van Urk, Cees van den Bos, is woensdagnacht geprobeerd 
om een steen door de ruit te gooien. Van den Bos heeft aangifte gedaan van het incident. De 
politie zegt videobeelden te hebben van het voorval en de dader. 
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De burgemeester is geschrokken, zo reageert hij op de site van de gemeente. ‘Ook al is de 
steen niet door de ruit gegaan, mijn gezin en ik zijn enorm geschrokken. Zo’n actie raakt 
namelijk direct mijn gezin. Dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Thuis wil je 
een veilige omgeving.’ Bron: De Stentor, 26 maart 2021.    
 

Hoe een kerkelijke rustdag op Urk volledig uit de hand liep: ‘ga terug naar 
huis!’  

 
Bij kerkdiensten in het Nederlandse Krimpen aan den IJssel en op Urk zijn verslaggevers 
aangevallen door kerkgangers. De journalisten waren daar om verslag te doen van de 
grootschalige kerkdiensten in de gereformeerde dorpen. Ondanks de coronamaatregelen worden 
de diensten bijgewoond door honderden gelovigen.  

 
Onder het toeziend oog van een agent zijn vanochtend bij de kerken op Urk journalisten 
belaagd. Getrapt, aangereden, een ei tegen een auto. Ingegrepen, werd er niet. Hoe een 
kerkelijke rustdag veranderde in een sfeer van dreiging. 
 
‘Ik zou vertrekken als ik jullie was. Ze groeperen zich en het is echt niet veilig meer.’ Het is 
het einde van een tumultueuze ochtend op Urk. De kerken gaan net uit. Een bewaker van een 
mediaploeg waarschuwt andere journalisten: wegwezen, nu! Dat journalisten bewakers mee 
hebben, komt door voorgaande incidenten in het vissersdorp. Bron: De Stentor, 28 maart 
2021. 
 

 
 
Verslaggever Mark Baanders van omroep Powned wordt aangereden door een boze Urker, 
woest omdat de Baanders verslag probeert te doen van de veelbesproken kerkgang op Urk. © 
Rob Voss 
 

Grimmige kerkgang op Urk: volle kerken, verslaggever Powned 
aangereden 
 
Een verslaggever van Powned is vanochtend aangereden, toen hij verslag deed van de 
veelbesproken kerkgang op Urk. De journalist belandde op de motorkap van de auto en gaat 
aangifte doen, zo laat hij weten. Hij kwam er zonder noemenswaardige verwondingen van af. 
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Voor de Sionkerk op Urk staan vanochtend talloze journalisten. De kerk staat deze week volop 
in het nieuws, omdat de massaal bezochte kerkdiensten ook tijdens de corona-pandemie 
doorgaan. De kerk liet weten alle coronaregels te laten varen omdat de ‘geestelijke nood’ in de 
geloofsgemeenschap te hoog is. Ook vandaag verschijnen vele tientallen bezoekers die zonder 
mondkapje de kerk binnenliepen. Bij de andere kerken op Urk is het net zo druk. Bron: De 
Stentor, 28 maart 2021. 
 

Verslaggevers aangevallen: ‘hij gaf gewoon extra gas’ 

 
Journalisten op Urk zijn vanmorgen aangevallen toen zij verslag deden van de veelbesproken 
Kerkgang op Urk. Een journalist van Powned werd aangereden. Hij belandde op de motorkap 
van de auto en gaat aangifte doen. De auto van een Stentor-verslaggever werd besmeurd met 
eieren. 
 
Voor de Sionkerk op Urk staan vanochtend talloze journalisten. De kerk staat deze week volop 
in het nieuws, omdat de massaal bezochte kerkdiensten ook tijdens de corona-pandemie 
doorgaan. De kerk liet weten alle coronaregels te laten varen omdat de ‘geestelijke nood’ in de 
geloofsgemeenschap te hoog is. Ook vandaag verschijnen vele tientallen bezoekers die zonder 
mondkapje de kerk binnenliepen. Bij andere kerken op Urk is het net zo druk. Bron: De 
Stentor, 28 maart 2021.  
 
 

Kerkgangers op Urk en in Krimpen vallen verslaggevers aan 

 
Zowel op Urk als in Krimpen aan den IJssel is vanochtend een verslaggever aangevallen. Een 
verslaggever van Powned werd aangereden, toen hij verslag deed van de veelbesproken 
kerkgang op Urk. Hij belandde op de motorkap van de auto en gaat aangifte doen, zo laat hij 
weten. Ook bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel ging het mis. Een verslaggever van 
RTV Rijnmond kreeg daar een trap en een klap van een kerkganger. De politie heeft een 43-
jarige man aangehouden.  
 
De twee kerken staan volop in het nieuws, omdat de massaal bezochte kerkdiensten ook 
tijdens de corona-pandemie doorgaan. Zij lieten weten alle coronaregels te laten varen omdat 
de ‘geestelijke nood’ in de geloofsgemeenschap te hoog is. Zij slaan daarmee daarmee opnieuw 
het advies van de Rijksoverheid in de wind.  
 
Voor de Sionkerk op Urk stonden vanochtend talloze journalisten en dat beviel de tientallen 
kerkgangers die zonder mondkapje de kerk binnenliepen duidelijk niet. De meesten hielden 
hun kaken stijf op elkaar. Enkelen riepen naar de media dat ze naar huis moesten gaan.  
 
Een aanwezige verslaggever van Powned, Mark Baanders, probeerde samen met een 
cameraman Urkers te interviewen, maar dat leidde helemaal tot woede. Een automobilist reed 
met gierende banden op hem af. ‘Ik dacht dat hij wel zou stoppen, maar gas gewoon extra 
gas’, aldus Baanders enigszins verbouwereerd. De Powned-journalist belandde op de 
motorkap, waarna de automobilist ervandoor ging. Het incident gebeurde waar een agent bij 
was.  
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Een inwoner van Urk wil parkeren om vervolgens naar de kerk te gaan. Dat verslaggever Mark 
Baander van Powned nog op de parkeerplaats staat, deert hem niet. © Rob Voss 

Baanders laat weten aangifte te gaan doen. Volgens hem is hij eerder ook al geschopt. ‘Ik heb 
meer last van die schoppen, dan van die aanrijding. Ik ga aangifte doen. Al is het alleen al 
voor de statistieken. Zo zien mensen wat de pers allemaal meemaakt.” 

Ook andere journalisten werden door kerkgangers belaagd. ‘Wij zoeken natuurlijk vaker de 
grens op’, zegt Baanders. ‘Je weet dat dit kan gebeuren, maar ik kies er natuurlijk niet voor 
om aangereden te worden.’ 

 
 

Een journalist van Rijnmond wordt aangevallen en getrapt © Jan Kok | Boomerang Fotografie 

Ook bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel, waar zo’n zevenhonderd kerkgangers 
naartoe waren gekomen, ging het vanochtend mis. Een verslaggever van RTV Rijnmond kreeg 
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een trap en een klap van een kerkganger. Volgens een politiewoordvoerder stond de 
verslaggever iemand te interviewen, toen de kerkganger de verslaggever aanviel. Volgens een 
aanwezige ANP-verslaggever ging het om een karatetrap in de rug, maar dat kon de 
politiewoordvoerder niet bevestigen. 

Een beveiliger van de NOS greep in. Een hulpkoster riep de kerkganger tot de orde. De 
kerkganger verdween uiteindelijk in de kerk. De politie is nog op zoek naar de dader. Ook de 
Rijnmond-verslaggever gaat aangifte doen. De politie heeft een 43-jarige man aangehouden 
voor het slaan en schoppen van de journalist, meldt het via Twitter.  

Ook de Mieraskerk is de laatste maanden niet onomstreden. Zo kwamen er in de afgelopen 
periode ruim tweehonderd gelovigen naar de kerk. Vervolgens kwam de kerk opnieuw in het 
nieuws: vanwege homo-onvriendelijke uitspraken van de predikant van de kerk. Bron: AD, 28 
maart 2021. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de deur van de Krimpense Mieraskerk werd een verslaggever van de lokale omroep RTV 
Rijnmond van achteren aangevallen en in zijn buik getrapt. Bij de Sionkerk op Urk reed een 
auto in op een journalist van de Nederlandse omroep PowNed. Hij werd belaagd en geschopt. 
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Ook andere journalisten zijn lastiggevallen. Zo werd de auto van een verslaggever van 
regionale krant de Stentor met eieren besmeurd. De omroepen hebben de beelden van de 

geweldsincidenten kort erna online gezet.   

In Krimpen is inmiddels een 43-jarige man aangehouden. De aanrijding op Urk wordt op dit 
moment nog onderzocht. De aanwezige politie greep niet direct in op Urk omdat de agenten 
de rust wilden bewaren, aldus een woordvoerder. PowNed doet aangifte. 

Parlementariërs veroordeelden de aanvallen in klare taal. ‘Onacceptabel en ook een aantasting 
van de rechtsstaat als journalisten niet meer hun werk kunnen doen zonder mishandeld en 
bedreigd te worden’, zegt Sidney Smeets, die woensdag beëdigd wordt als Kamerlid voor D66. 
‘Enkele kerkbezoekers menen boven de wet te staan’, aldus VVD’er Jeroen van Wijngaarden, 
‘breng de geweldplegers voor de rechter.’ Ook in christelijke hoek werd gereageerd. 
Fractievoorzitter Nico de Jager van ChristenUnie en SGP in de Zuid-Hollandse Provinciale 
Staten twittert: ‘Triest nieuws kerk #urk #krimpen. Past totaal niet bij ‘naaste lief hebben’. 
Kan je zó naar de kerk?’ 

De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de gebeurtenissen ‘diep triest’. 
Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel reageerde onthutst. ‘Je bent niet 
goed bij je hoofd als je een journalist aanvalt.’ De burgemeester van Urk heeft nog niet 
gereageerd. 

Het hervatten van de kerkdiensten tijdens de derde golf van de pandemie wekt ergernis. De 
Nederlandse premier Rutte noemde het ‘egoïstisch’ dat de kerken weer diensten houden met 
honderden bezoekers. Vanwege de grondwet kan de regering de kerken niet sluiten, maar 
slechts dringend adviseren de diensten online te houden of maximaal dertig mensen te 
ontvangen. 

In zwaar gereformeerde dorpen zoals Urk, een van de laatste plekken in Nederland waar de 
kerk nog vol zit, vindt men de kerkgang even acceptabel als noodzakelijk. ‘De geestelijke nood 
is hoog’, zei een ouderling van de Sionkerk daarover. ‘We willen gehoorzaam zijn aan de 
overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden.’  

Afgelopen zondag waren naar schatting bij elk van de twee diensten tussen de 350 en de 400 
mensen in de kerk, schreef dagblad Trouw. Steeds meer gereformeerde kerken hervatten hun 

diensten als vanouds, inventariseerde de krant. De uitzonderingspositie die de kerken zichzelf 
toedichten, wekt wrevel bij Nederlanders die zich aan de regels proberen te houden. Bij de 
Sionkerk op Urk zijn zelfs doodsbedreigingen binnengekomen.   

Geweld tegen journalisten is in Nederland toegenomen sinds de coronacrisis. De aanhoudende 
stroom incidenten bewoog de publieke omroep NOS ertoe zijn logo te verwijderen van busjes 
die door verslaggevers en hun camerateams worden gebruikt. De bedreiging van met name 
regionale verslaggevers is al langer een probleem. Bron: De Morgen, 28 maart 2021.   

 

Deze kerk in Krimpen volgt het voorbeeld van Sionkerk op Urk (terwijl 
de coronacijfers er wél hoog zijn) 

 
De veelbesproken Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel zet, net als de Sionkerk in Urk, 
komende zondag de deuren weer open voor alle gelovigen. De Oud Gereformeerde Gemeente 
slaat daarmee opnieuw het advies van Rijksoverheid in de wind. Op de site van de kerk staat 
een oproep om de Erediensten bij te wonen. ‘Liefde, geduld, verdraagzaamheid en 
zelfverloochening is wat Christus van ons vraagt.’ In de kerk is plek voor 1350 mensen. De 
lokale politiek reageert gepikeerd.  
 
De Mieraskerk is de laatste maanden niet onomstreden. Zo kwamen er in de afgelopen periode 
ruim tweehonderd gelovigen naar de kerk. Vervolgens kwam de kerk opnieuw in het nieuws: 
vanwege homo-onvriendelijke uitspraken van de predikant van de kerk. 
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Raadslid Oscar Suijk spreekt van een ‘absoluut onwenselijke situatie’. ‘Vergeet niet dat deze 
kerk een van de grootste is in Nederland met zo’n 1900 leden. Je moet gewoon niet willen dat 
die allemaal bij elkaar komen, met alle mogelijke gezondheidsgevolgen van dien. Die mensen 
gaan de volgende dag ook weer naar de supermarkt.’ 
 
Of er daadwerkelijk dertienhonderdvijftig mensen naar binnen kunnen als de anderhalve 
meter wordt gerespecteerd, is onduidelijk. De dominee wil niet reageren. 
 
Volgens Suijk behoren de coronacijfers in Krimpen tot een van de hoogste in de regio. ‘De kerk 
heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Wij roepen de Mieraskerk dan ook op om af te zien 
van het wagenwijd openzetten van de deuren.’ 
 
Het raadslid laat weten heel goed te begrijpen dat Pasen naast Kerst wellicht de belangrijkste 
dag is voor een gelovige, maar roept de vertegenwoordigers van de kerken en hun leden op om 
niet massaal naar de kerk te gaan. 
 
Ook de fractie van de VVD in Krimpen betreurt het besluit van de kerk. ‘Corona maakt geen 
onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. Je brengt de hele samenleving in gevaar’, aldus 
Sharon Tollenaar. ‘Iedereen heeft de morele plicht om zich aan de maatregelen te houden.’ 
 
Vorig jaar oktober bezochten tweehonderd bezoekers de zondagochtenddienst ‘omdat dat in 
de bijbel zo staat beschreven’ en daarmee ging de Mieraskerk voorbij aan het advies van het 
kabinet en de oproep van de burgemeester om bijeenkomsten tot 30 personen te beperken. 
 
Bijbelkenner Willem Bouwman uit Alphen aan den Rijn sprak destijds van ‘tekstplukkerij’, 
omdat de kerkenraad wel erg makkelijk uit het heilige boek citeert. SGP, de grootste 
christelijke partij van Krimpen, reageerde daarop door te stellen de framing beu te zijn. 
 
In februari kwam de Mieraskerk negatief in het nieuws door homo-onvriendelijke uitspraken 
van een predikant van de kerk. Het leidde tot demonstraties en een bezoek van de populaire 
presentator Tim Hofman van de YouTube-serie Boos. 
 
Dominee Anton de Kort wilde vrijdagmiddag niet reageren op de oproep op de website en de 
zorgen van Leefbaar Krimpen. Suijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van 
burgemeester en wethouders. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.  
 
 

 

 
Zondagsdienst bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel. Komende zondag zet de kerk de 
deuren weer open voor álle leden. © © AD 
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Kerk trekt zich niets aan van adviezen en laat tweehonderd gelovigen 
naar dienst komen 

 
De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel ontving zondagmorgen opnieuw 200 bezoekers en 
ging daarmee weer voorbij aan het advies van het kabinet en de oproep van de burgemeester 
om bijeenkomsten tot dertig mensen te beperken. Komende week is er overleg met de 
burgemeester. 
 
Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel deed vrijdagmiddag nog een beroep 
op de Mieraskerk in zijn gemeente. Of de kerk, die valt onder de Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland, zich toch zou willen voegen bij de meeste andere kerken in 
Nederland: dertig in plaats van tweehonderd bezoekers. 
 
Zondagmorgen bleek dat niet het geval. De Mieraskerk stroomde al voor half tien vol met 
tientallen bezoekers. Vaak grote gezinnen, veelal in het zwart gekleed met hoedjes op, een 
enkeling met een mondkapje. 
 
Met het aantal van tweehonderd bezoekers negeerde de Krimpense kerk opnieuw het corona-
advies van minister Ferd Grapperhaus om toch maar dertig mensen toe te laten. De 
Mieraskerk is niet voor commentaar bereikbaar, ook kerkgangers willen niet reageren. 
Zondagavond is er nog een dienst. 
 
Arjan van Vliet, secretaris van de Krimpenese kerk, liet deze krant (AD) eerder weten dat zijn 
gemeente de wet van God boven de adviezen van de overheid stelt. ‘We hebben als kerkenraad 
het aantal bezoekers afgeschaald naar tweehonderd. Je hebt een verrekijker nodig om 
iedereen te kunnen zien, onze kerk heeft dertienhonderdvijftig zitplaatsen.’ Van Vliet kent het 
kabinetsstandpunt over bijeenkomsten in coronatijd met het maximale aantal van dertig 
gasten. ‘Maar dat is een advies. We gaan uit van tweehonderd, tot Gods eer.’ Dominee Ton 
Kort wil evenmin op de kwestie ingaan. 
 

 
 

De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel had zondagmorgen weer 200 bezoekers binnen. © 
AD  

Veel Krimpenaren ergeren zich. ‘De horeca moet dicht en deze kerk gaat maar door. Dat is 
toch niet meer van deze tijd’, sprak een passant. Hij vindt dat burgemeester Vroom harder 
moet optreden, al kan deze niet om de vrijheid van godsdienst heen. Komende week is er 
overleg tussen Vroom en de dominees in zijn gemeente. Bron: AD, 25 oktober 2020.  
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Woede en onbegrip over agressie rond kerkdienst Urk, Grapperhaus wil 
snel in gesprek met kerkkoepel 

Onacceptabel geweld, stelt minister Ferd Grapperhaus van Justitie over de agressie rond 
kerkdiensten op Urk en in Krimpen aan den IJssel. Journalisten werden vanochtend belaagd 
door boze kerkgangers. Op Urk reed een man onder toeziend oog van een agent in op een 
verslaggever. Niemand is aangehouden. Tweede Kamerleden reageren woedend. 

Terwijl kerkgangers zich op Urk opmaakten voor de veelbesproken dienst in de Sionkerk van 
de Gereformeerde Gemeente, richtte een deel van hen zich op de aanwezige pers. 
Verslaggevers en cameramensen van landelijke en regionale media stonden bij de Urker kerk, 
omdat die deze week bekendmaakte de coronamaatregelen naast zich neer te leggen en 
volledig open te gaan. Bron: De Stentor, 28 maart 2021.  

 

Volle kerken deze zondag op Urk. De sfeer is grimmig. Niet in de laatste plaats omdat meerdere 
media aanwezig zijn. Volle kerken zonder coronaregels: wanneer kan de overheid ingrijpen? 
Sionkerk op Urk. © Rob Voss 
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Waarom Urk tijdens corona tóch naar de kerk gaat: ‘gehoorzamen gods 
woord meer dan de overheid’ 

 
Met honderden mensen in coronatijd naar de kerk. In een groot deel van het land, snappen 
ze niets van die beslissing. Op Urk wel. Scriba Van Haaften van de inmiddels veelbesproken 
Sionkerk op Urk over de vraag: waarom tóch naar de kerk? 
 
Van Haaften stopt naast de kerk. Waar bijna alle andere kerkgangers doorlopen en weigeren 
met de pers te praten, wil de scriba van de Sionkerk wel een paar minuten vrijmaken. Hij 
frommelt in zijn zakken. ‘Kijk, ik heb gewoon een mondkapje mee’, zegt hij als hij een kapje 
uit de zak van zijn jas pakt. Daarna doet hij in alle rust zijn verhaal. Bron: De Stentor, 28 
maart 2021.   
 

SGP-raadslid na kerkrel: ‘sensatiezoekende’ journalist moet ‘wegblijven’ 

 
Journalisten hadden weg moeten blijven bij de druk bezochte kerkdiensten vandaag. Ze 
komen slechts als ‘sensatiezoekers’. Dat stelt de fractievoorzitter van de SGP/ChristenUnie in 
de Zuid-Hollandse gemeente Nieuwkoop. Bij twee verschillende kerkdiensten werden 
vanochtend journalisten aangevallen door kerkgangers. 
 
Op Urk belandde een verslaggever van PowNed op de motorkap van een auto toen de 
bestuurder op hem inreed. In Krimpen aan den IJssel benaderde een kerkganger een 
verslaggever van RTV Rijnmond van achteren en schopte hem in zijn rug. Beide verslaggevers 
waren bij de kerken, omdat de geloofsgemeenschappen hadden aangekondigd vanaf vandaag 
weer meer mensen toe te laten en de coronaregels niet langer volledig in acht te nemen. De 
aanvallen op de verslaggevers zorgen voor een stortvloed aan afkeuring, minister Grapperhaus 
van Justitie stelde met de kerken in gesprek te willen.  
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Rijnmond-verslaggever Jacco van Giessen plaatste een video van de aanval op hem op Twitter. 
Hij schreef daarbij geschokt te zijn ‘dat hij is aangevallen tijdens zijn werk'. Elias van Belzen, 
fractievoorzitter van de SGP/ChristenUnie-fractie in de gemeenteraad van Nieuwkoop, 
reageert daarop met: ‘Blijf daar dan ook weg, sensatiezoeker.’ 
 
Op de tweet van de politicus komen tientallen afkeurende reacties. Daarin wordt vooral het 
belang van een vrije pers opgemerkt. 
 
Van Belzen wil zijn tweet desgevraagd niet verder toelichten, maar zegt geweld tegen de media 
niet te verdedigen. ‘Ik heb op dit moment geen behoefte om mijn tweet verder toe te lichten, 
anders dan dat ik zeker geen geweld wil verdedigen. Geweld tegen de media is niet 
verdedigbaar. Mijn tweet was vooral bedoeld om van beide kanten respect te hebben voor 
afwijkende meningen en kerkgangers niet opdringerig te benaderen’, reageert hij via 
WhatsApp. 
 
Een koster van de kerk in Krimpen aan den IJssel bood direct na het incident al wel excuses 
aan namens de kerk. ‘Het doet ons veel verdriet’, zei hij. De verdachte, een 43-jarige man, 
werd nog tijdens de kerkdienst door een kerkdienaar naar buiten geleid en daar 
aangehouden.  
 
De politie in Urk is op haar beurt een onderzoek gestart naar de man die de verslaggever van 
PowNed heeft aangereden bij de Sionkerk in die plaats. ‘We hebben de man van de BMW 
inmiddels boven water en de aangifte opgenomen van de verslaggever’, aldus een 
woordvoerder. ‘We gaan nu in gesprek met de man, daarna nemen we eventuele 
vervolgstappen. We nemen dit zeer serieus.’De automobilist is niet aangehouden. Of er sprake 
is van een strafbaar feit kon de woordvoerder ook nog niet zeggen. 
 
Dat zondagochtend niet direct is overgegaan tot aanhouding voor het aanrijden van de 
verslaggever, komt omdat de politie de rust wilde bewaren, vertelt de woordvoerder. ‘Op dat 
moment was onze prioriteit de-escaleren.’ Bron: De Stentor, 28 maart 2021.  
 

Urker (35) aangehouden na aanrijden van verslaggever op grimmige 
zondag 
 
Een 35-jarige man uit Urk is gisteravond aangehouden naar aanleiding van het geweld tegen 
de pers eerder die dag. Hij wordt ervan verdacht een journalist bewust te hebben aangereden, 
zo meldt de politie vanochtend op Twitter.  
 
Powned-verslaggever Mark Baanders stond gisteren bij een parkeervak toen een auto met 
piepende banden op hem afreed en weigerde te stoppen, onder het toeziend oog van de politie. 
 
De agent noteerde het nummerbord, maar hield de bestuurder niet meteen aan. Om escalatie 
te voorkomen, liet hij later weten. Zeer waarschijnlijk is de 35-jarige man vanwege dit incident 
aangehouden. Baanders zei niet gewond te zijn geraakt door de aanrijding. Hij had alleen last 
van zijn scheenbeen, door een eerdere mishandeling. 
 
De sfeer was gisteren ronduit grimmig op sommige plekken in het vissersdorp. Veel media 
waren rondom de veelbesproken Sionkerk aanwezig vanwege de massale kerkdiensten in 
coronatijd. Niet alle Urkers stelden de aanwezigheid van de pers op prijs. Bron: De Stentor, 
29 maart 2021.   
 
 

Verbijsterde hoogleraar christelijke ethiek pleit voor kerkelijk optreden 
tegen ‘hooligans’ op Urk 

 
De fysieke belaging van journalisten door kerkgangers op Urk en in Krimpen aan de IJssel zit 
hoogleraar christelijke ethiek Theo Boer (60) hoog. De universitair docent van de Protestante 



135 

 

Theologische Universiteit in Groningen veroordeelt op Twitter ‘het totaal onacceptabele gedrag’ 
van ‘hooligans’ en pleit voor kerkelijke tucht. ‘Laat blijken dat dit niet binnen de gelederen 
past.’   
 
De gebeurtenissen op Urk en in Krimpen aan de IJssel heeft u gisteren met enige ergernis 
gevolgd mag ik wel zeggen, hè? Bron: De Stentor, 29 maart 2021.  
 
 

Kerken moeten met pasen stelling nemen en hun deuren helemaal 
sluiten 

 
Verbazing in het hele land, zondag: kerken die vol overtuiging weer open gaan. Terwijl de 
kroeg dicht móet blijven, gelden er geen regels voor kerken en moskeeën. De vrijheid van 
godsdienst in ons land, verbiedt de overheid hen regels op te leggen. Lang niet alle kerkgangers 
zijn blij met die volle kerkgangers.  
 
Daarom de stelling van vandaag: moeten kerken niet gewoon stelling nemen tegen 
geloofsgenoten die coronaregels uit volle borst aan hun laars lappen? 
 
Premier Mark Rutte zei het kort geleden al, toen duidelijk was dat op Urk kerken hun deuren 
openden: neem je eigen verantwoordelijkheid. Veel kerken houden diensten online of met een 
beperkt aantal gelovigen. De overheid kan niet bepalen hoeveel mensen er bij een kerkdienst 
mogen zitten. Maar de kerken in ons land hebben wel zelf  corona-adviezen aangedragen. Die 
zijn te lezen op de website van de rijksoverheid. Bron: De Stentor, 29 maart 2021.  
 

Sionkerk Urk: Journalisten zijn randdebielen en terroristen. 'Zelfs de SS 
handelde vriendelijker’ 
 
Het bestuur van de Sionkerk op Urk verwijt zichzelf en de kerkgangers niets na het geweld 
tegen aanwezige pers voor de kerkdienst zondag. Sterker nog: de kerk overweegt aangifte te 
doen tegen de aanwezige pers. ‘De SS handelde vriendelijker in de oorlog. We hadden gisteren 
niet te maken met journalisten, maar met terroristen’, zegt persvoorlichter Wessel Snoek van 
de Gereformeerde Gemeente Sionkerk Urk. Bron: De Stentor, 29 maart 2021.  
 

 
 
Een woordvoerder van de Sionkerk noemt de zondag aanwezige journalisten 'terroristen' en 
'randdebielen'. © ANP 
 

Onbegrip over SS-uitspraken kerkbestuur Urk: ‘walgelijk’ 

 
Walgelijk’, ‘stuitend’ en ‘schaamteloos’. Veel mensen spreken maandagavond hun afkeer uit 
over de uitspraken van Hessel Snoek van de Sionkerk op Urk. Hij noemt in een interview met 
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de Stentor journalisten die zondag zijn kerk bezochten randdebielen en terroristen en maakt 
de vergelijking met de gevreesde SS-troepen van nazi-Duitsland. 
Snoek deed zijn uitspraken namens het bestuur van de Urker kerk. Kerkgangers belaagden 
zondagochtend journalisten die een kijkje namen, nadat de kerk liet weten de coronaregels 
naast zich neer te leggen. Een omroepverslaggever werd geschopt en iemand reed met een 
auto op hem in. 
 
‘De SS handelde vriendelijker in de oorlog. We hadden gisteren niet te maken met journalisten, 
maar met terroristen’, aldus Snoek maandag tegen de Stentor. Walgelijk, vindt advocaat en 
aanstaand Tweede Kamerlid Sidney Smeets (D66). 
 
Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), de stichting die antisemitisme 
bestrijdt en ‘zich inzet voor eerlijke informatie over Israël’, noemt de opmerking van ouderling 
Snoek op Twitter ‘stuitend’. De opmerking wijst er volgens het CIDI op dat Snoek ‘tijdens de 
geschiedenisles op school niet heeft opgelet’.  
 
Burgemeester Cees van den Bos van Urk neemt afstand van de woorden van Snoek. ‘Het is 
een gespannen situatie en daar helpt dat zeker niet bij. Tegelijkertijd vind ik dat beide partijen, 
ook de journalisten er dan iets aan moeten doen om dat te voorkomen.’ 
 
Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond wenst Snoek en de zijnen succes met hun 
aangifte. ‘Ongelooflijk, wat een uitspraken. Succes met je aangifte. Tip: doe wat nuttigs en 
stop de tijd in een communicatietraining.’ 
 
‘Dit is wel de limit. #persveilig’, verwijst NOS-verslaggever Henrik-Willem Hofs naar meldpunt 
PersVeilig, waar journalisten terecht kunnen als ze worden bedreigd of geïntimideerd. Bron: 
De Stentor, 29 maart 2021. 
 

Nog eens twee Urkers aangehouden voor belagen journalist bij Sionkerk 
 
De politie heeft maandagmiddag nog twee mannen van Urk aangehouden voor hun rol bij de 
belaging van een journalist in het dorp een dag eerder. Zondagavond werd al een 35-jarige 
man aangehouden die op een tv-verslaggever zou zijn ingereden. De politie laat weten graag 
in gesprek te gaan met journalistenbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren. 
 
Kerkgangers keerden zich zondag tegen de verzamelde pers bij de Sionkerk op Urk. PowNed-
verslaggever Mark Baanders werd geschopt en belandde op de motorkap van een auto die op 
hem inreed. Dit gebeurde onder het toeziend oog van een politieagent, maar die hield de 
automobilist niet staande. 
 
Dat zorgde voor veel onbegrip, onder andere bij de directeur van omroep PowNed. De politie 
laat weten die reacties te snappen en komt met een schriftelijke toelichting: ‘Onze collega’s 
moeten bij ieder incident snel beslissingen nemen. In dit geval is de keuze gemaakt om tussen 
de journalist en de kerkganger(s) in te gaan staan en de betrokkenen te kalmeren. Met een 
aanhouding van één of meerdere personen had de situatie kunnen escaleren. Dit had de 
situatie voor de aanwezige journalisten niet veiliger gemaakt.’ 
 
Wel is direct begonnen met een uitgebreid onderzoek naar het incident. Dat leidde 
zondagavond al tot de aanhouding van een 35-jarige man uit Urk. Hij zit nog vast en wordt 
verdacht van het inrijden op Baanders. Maandagmiddag hebben twee dorpsgenoten van 26 
en 28 jaar zich bij de politie gemeld. Ze zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor.  
 
Zowel de Nederlandse Vereniging van Journalisten als het Genootschap van 
Hoofdredacteuren lieten al weten in gesprek te willen met de politie en het Openbaar 
Ministerie over de gang van zaken op Urk. De politie stelt in haar verklaring dat gesprek graag 
aan te gaan. Ook het OM reageerde maandag welwillend. Bron: De Stentor, 29 maart 2021. 
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Burgemeester Cees van den Bos van Urk © Foto Freddy Schinkel 
 

Burgemeester van Urk: ‘Ik ben echt niet met heel Urk in gevecht’ 

 
Zondag verscheen de burgemeester van Krimpen aan de IJssel, waar kerkgangers een 
journalist belaagden meteen voor de camera om zijn afkeuring uit te spreken. Cees van den 

Bos, burgemeester van Urk bleef stil. Vanavond spraken we hem alsnog. ‘Waarom duurde het 
zo lang voordat ik u kon spreken vandaag, ik stond al om negen uur op de stoep’ zegt  
Phaedra Werkhoven van De Stentor. Bron: De Stentor, 29 maart 2021.  
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Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel beschadigd na aanval met 
vuurwerkbom; burgemeester 'verbijsterd’ 

 
De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel is vannacht beschadigd geraakt door een 
vuurwerkexplosie. Bewoners werden om 04.35 uur opgeschrikt door een harde knal en rook 
en alarmeerden de hulpdiensten. Niemand raakte gewond, wel is de voorkant van het 
kerkgebouw gehavend.  
 
Het is nog onbekend of het gaat om een gerichte actie, maar gezien de ophef over een 
drukbezochte kerkdienst afgelopen zondag en de mishandeling van een journalist voor de 
deur lijkt dat zeer waarschijnlijk.  
 
Door de knal van vuurwerk raakte de voorkant van het gebouw beschadigd; agenten vonden 
onder meer kapotte ruiten en een gehavend kozijn. ‘Maar het is niet zo dat de pui eruit ligt. 
Gelukkig liep er op het moment van de knal niemand langs het gebouw’, zegt een 
politiewoordvoerder.    

 

 
 

De politie doet onderzoek bij de Mieraskerk. © MediaTV 

Een bewoner die dicht bij de kerk woont, schrok vanochtend rond 04.30 uur wakker van een 
‘gigantische knal’. ‘Ik zat rechtovereind in mijn bed en had geen idee wat er was gebeurd.’ De 
man is gelijk naar buitengegaan. De hele buurt was wakker, zag hij. Bij steeds meer mensen 
schoten de lichten aan. Bij de kerk aangekomen zag de man een ‘enorme ravage’ ‘Overal lagen 
glasscherven’, zegt hij.  

Op camrerabeelden die online rondgaan, is te zien dat iemand een klein pakketje voor de deur 
van de kerk legt en vervolgens wegrent. Daarna is een explosie te zien, waar veel rook bij 
vrijkomt.  
 
Er is niemand aangehouden in verband met de explosie. De politie is op zoek naar getuigen 
en beelden van het incident. De forensische opsporing verricht een sporenonderzoek. De 
politie bekijkt of de beveiliging bij de kerk, ook met het oog op Pasen, moet worden 
aangescherpt.   

De Krimpense burgemeester Martijn Vroom noemt de explosie verbijsterend. ‘Het is 
ongelofelijk dat iemand bewust een explosief bij een kerk laat afgaan. Daar kan je met je 
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verstand niet bij’, zegt hij. Het incident is voor hem het ergste wat hij ooit heeft meegemaakt 
in zijn werkzame leven. Bij de kerkgemeenschap zit de emotie volgens Vroom  hoog. 

De Mieraskerk heeft niet gereageerd op de beschadigingen en is tot op heden moeilijk 
bereikbaar. Een van de aanwezigen in de kerk vanmorgen, die niet wil zeggen wie hij is, 
reageert slechts met de woorden: ‘Hier worden we niet vrolijk van.’ Volgens de man is een 
woordvoerder niet bereikbaar. Een uitgebreidere reactie op de aanval wil hij zelf niet geven.  

De Mieraskerk kwam afgelopen zondag in het nieuws omdat een verslaggever van RTV 
Rijnmond klappen kreeg toen hij verslag deed van de honderden kerkgangers die ondanks de 
coronaregels bij elkaar kwamen. Een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is daarvoor 
aangehouden. Hij is weer vrijgelaten en moet zich op een later moment verantwoorden bij de 
officier van justitie. 

Eerder werd de dominee van de Mieraskerk al bekritiseerd, omdat hij stelt dat 
homoseksualiteit moet worden uitgebannen. De kerkenraad van de Oud Gereformeerde 
Gemeente in Krimpen aan den IJssel heeft gisteren exuses aangeboden voor het incident bij 
de kerk. ‘Na wekenlange oplopende spanningen stond zondagmorgen de pers opnieuw voor de 
ingang van de kerk en ontstond de welbekende commotie. Als kerkenraad betreuren we het 
incident wat buiten het kerkgebouw heeft plaatsgevonden. Dit had niet mogen gebeuren’, 
aldus de kerkenraad.  

 

 

Te zien is hoe een persoon iets voor de deur legt en daarna snel wegrent   

Ook in de Sionkerk in Urk kwamen zondag veel kerkgangers samen. Daar werden een 
verslaggever en een cameraman van PowNed belaagd door twee jongeren. Ook werd de 
verslaggever aangereden. Daarvoor is een 35-jarige man uit Urk aangehouden. Bron: AD, 30 
maart 2021.  

Burgemeester Krimpen aan den IJssel: ‘Dit geweld is verschrikkelijk, ik 
kan er met mijn verstand niet bij’ 
 
De Krimpense burgemeester Martijn Vroom (CDA) spreekt zijn afschuw uit over de 
vuurwerkbom bij de veelbesproken Mieraskerk. ‘Dit geweld is verschrikkelijk, ik kan er met 
mijn verstand niet bij. Dit is Nederland, het is ongelofelijk dat dit hier gebeurt. Ik ben 
verbijsterd.’ 
 
In de nacht van maandag op dinsdag ontplofte er een vuurwerkbom voor de deur van de kerk 
in Krimpen aan den IJssel.  Beelden op sociale media laten iemand zien die bij de deur de 
bom tot ontploffing brengt. Niemand raakte gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. In 
het daglicht is er een paar uur later van een afstand ogenschijnlijk niet veel te zien. Het terrein 
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is afgezet, de politie houdt de boel in de gaten. Net als zondag kregen sommige journalisten 
persoonlijke beveiliging.  Bron: AD, 30 maart 2021.  
 

 

Martijn Vroom nam dinsdag poolshoogte bij de Mieraskerk en sprak met vertegenwoordigers 
van deze veelbesproken kerk in Krimpen aan den IJssel. © ANP  

 
Mieraskerk reageert na mishandeling journalist voor de deur: ‘we 
betreuren het incident’ 
 
Het bestuur van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel biedt excuses aan voor het incident 
zondagochtend voor de kerk. Daar werd voor de dienst een journalist van Rijnmond van 
achteren aangevallen en getrapt in zijn buik. 
 
De veelbesproken kerk besloot de deuren weer te openen voor alle leden. Zondagochtend 
kwamen naar schatting zo’n zeshonderd tot zevenhonderd kerkgangers af op de dienst. Een 
van de kerkganger viel daarbij een verslaggever van Rijnmond van achteren aan. Een 
beveiliger van de NOS greep in en een hulpkoster riep de kerkganger tot de orde. Een 43-jarige 
man werd tijdens de dienst aangehouden door de politie. 
 
Direct na het geweld bood de hulpkoster excuses aan en beloofde de kerk maandag met een 
uitgebreidere reactie te komen. ‘Na wekenlange oplopende spanningen stond zondagmorgen 
de pers opnieuw voor de ingang van de kerk en ontstond de u welbekende commotie’, schrijft 
de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente nu in een bericht op de website. ‘Als 
kerkenraad betreuren we het incident dat buiten het kerkgebouw heeft plaatsgevonden. Dit 
had niet mogen gebeuren. We bieden onze verontschuldigingen aan, aan een ieder die 
hierdoor is gekwetst.’ Bron: AD, 29 maart 2021.   
 

Vrouw van Urker die journalist aanreed: ‘kom ons op iedere andere dag 
bevragen, maar niet op zondagmorgen’ 
 
‘Hij zit nog vast,’ zucht Jannie, de vrouw van verdachte Jaawk B. maandagmiddag in de 
deuropening van haar woning op Urk. Zondagochtend reed haar man op de parkeerplaats 
voor de Sionkerk tegen een PowNed-verslaggever aan, die daarna aangifte deed. ‘Hij werd om 
kwart voor twaalf vannacht opgehaald hier, we lagen al in bed. Drie politieagenten, het halve 
huis omsingeld, alsof ie zou ontsnappen. Waarom zou hij?’ 
 
Mr. Milani uit Lelystad, de advocaat van B., wil niet zeggen wat B. ten laste wordt gelegd. ‘Het 
is behoorlijk zwaar voor hem dat hij overal in beeld is geweest. De vraag is of hij opzettelijk de 
journalist heeft aan willen rijden, of diegene daar al stond en zichtbaar was voor B. Het is niet 
in B’s belang als ik er nog verder op inga.’ Bron: De Stentor, 29 maart 2021.  
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Sionkerk op Urk neemt SS-uitspraken terug en biedt excuses aan 
 
‘De SS handelde vriendelijker in de oorlog dan journalisten afgelopen zondag op Urk’, stelde 
persvoorlichter en ouderling Hessel Snoek van de Sionkerk gisteren na de agressie tegen de 
pers. Die woorden neemt de Gereformeerde Gemeente terug.  
 
‘In een publicatie van de Stentor zijn met betrekking tot journalisten diverse bewoordingen en 

ook een verwijzing gebruikt, die zijn ontstaan onder aanhoudende zware mediadruk en 
uitputting’, verklaart de kerk. ‘Namens de woordvoerder en de kerkenraad delen we u mee 
deze woorden terug te nemen en we bieden onze welgemeende excuses aan. In het bijzonder 
aan ieder die zich hierdoor gekwetst zou kunnen voelen.’  
 
De SS-verwijzing leidde tot veel onbegrip. Zo noemde Het Centrum Informatie en 
Documentatie Israël (CIDI), de stichting die antisemitisme bestrijdt en ‘zich inzet voor eerlijke 
informatie over Israël’, de opmerking van ouderling Snoek op Twitter ‘stuitend’. Koen Simmers 
van de Nederlandse Politiebond vond de uitspraak ongelooflijk. 
 
In een verklaring stelt de Sionkerk ‘alle vormen van ongeoorloofd geweld radicaal af te wijzen’. 
‘En daarmee dus ook geweld tegen journalisten. Paramilitairen of andere omstanders die een 
verslaggever geslagen en geschopt zouden hebben, staan in geen enkele relatie tot onze 
kerkelijke gemeente. Dit was en is bij de Veiligheidsdriehoek bekend.’ 
 
Desalniettemin is de kerk nog altijd van mening dat ‘een belangrijk deel van de aanwezige 
pers zich zeer onterecht gedroeg richting de gemeenteleden’. ‘Woorden als; intimiderend, 
agressief, grensoverschrijdend en tergend zijn hier op zijn plaats’, is te lezen in de verklaring. 
Volgens de kerk hebben de gemeenteleden zich bijzonder verdraagzaam opgesteld.  
 
Journalisten op Urk werden zondag geïntimideerd, bedreigd en uitgescholden. De auto van 
een Stentor-verslaggever werd besmeurd met eieren. Powned-verslaggever Mark Baanders 

kreeg trappen en werd aangereden op een parkeerplaats. De Sionkerk noemt de houding van 
Baanders ‘provocerend’.  
 
‘Onder vele getuigen is duidelijk dat de verslaggever van Powned welbewust voor de 
inparkerende auto sprong en op overdreven wijze deed voorkomen dat hij ernstig aangereden 
werd. Deze verslaggever vertoonde dat laakbare gedrag overigens bij meerdere auto’s en 
personen, dit tot grote ontsteltenis en groeiende ergernis van naar de kerk komende 
gemeenteleden.’ 
 
Er zijn drie Urkers aangehouden voor de belaging zondag.  Bron: AD, 30 maart 2021.  

 
Urker Jaawk B. (35) nog in voorarrest voor inrijden op journalist, twee 
belagers vrijgelaten 
 
De 35-jarige Urker die afgelopen zondag inreed op Omroep PowNed-verslaggever Mark 
Baanders zit nog vast. Twee Urkers van 26 en 28 jaar die werden opgepakt voor het belagen 
van Baanders, zijn inmiddels vrijgelaten. 
 
De Urkers van 26 en 28 jaar moeten zich later voor de rechter verantwoorden voor openlijke 
geweldpleging. De 26-jarige Urker wordt ook verdacht van mishandeling van een cameraman. 
Het onderzoek naar het inrijden op  Omroep PowNed-verslaggever Baanders loopt nog. De 35-
jarige Jaawk B. zit nog in voorarrest, zo meldt het Openbaar Ministerie vanmiddag. 
 
Kerkgangers keerden zich zondag tegen de verzamelde pers bij de Sionkerk op Urk. 
Journalisten werden geïntimideerd, bedreigd en uitgescholden. De auto van een Stentor-

verslaggever werd besmeurd met eieren. Omroep PowNed-verslaggever Mark Baanders werd 
geschopt en belandde op de motorkap van een auto die op hem inreed. Dit gebeurde onder 
het toeziend oog van een politieagent, maar die hield de automobilist niet staande. 
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De 35-jarige bestuurder werd ’s avonds alsnog opgepakt. Maandagmiddag volgden nog twee 
arrestaties. Twee Urkers van 26 en 28 jaar meldden zich bij de politie. Ze werden vervolgens 
aangehouden en verhoord voor hun rol bij de belaging van Baanders. 
 
De echtgenote van de 35-jarige B. deed gisteren haar verhaal tegenover de Stentor. ‘Hij werd 

om kwart voor twaalf vannacht opgehaald hier, we lagen al in bed. Drie politieagenten, het 
halve huis omsingeld, alsof ie zou ontsnappen. Waarom zou hij?,’ vertelde de vrouw in de 
deuropening van haar woning op Urk. 
 
De Sionkerk reageerde gisteren op het geweld richting journalisten en maakte daarbij een 
vergelijking met de SS. Die vergelijking met de SS leidde tot een storm van kritiek. Onder meer 
het CIDI reageerde verbolgen op de uitspraken. Het kerkbestuur nam vervolgens de SS-
uitspraken terug en bood haar excuses aan. Bron: De Stentor, 30 maart 2021.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Jaawk B. baant zich op zondag een weg richting kerk nadat hij PowNed-verslaggever Mark 
Baanders aanreed op een parkeerplaats.   
 

 
Kerkganger Jaawk B. op vrije voeten nadat hij PowNed-verslaggever 
aanreed op Urk 

 
Jaawk B. is weer op vrije voeten. De 35-jarige Urker zat in voorarrest nadat hij 
zondag PowNed-verslaggever Mark Baanders aanreed op een parkeerplaats. B. wordt verdacht 
van mishandeling en/of bedreiging en zal zich daarvoor later nog moeten verantwoorden voor 
de politierechter. 
  
Het incident tussen Urker B. en de verslaggever van PowNed vond plaats op een tumultueuze, 
grimmige zondag waarop kerkgangers zich keerden tegen de verzamelde pers bij de Sionkerk 
op Urk.  
 
De persvertegenwoordigers wilden daar verslag doen van het kerkbezoek nadat de 
Sionskerk had aangekondigd haar deuren voor al haar leden te openen en de coronaregels 
goeddeels los te laten uit onvrede over het overheidsbeleid. 
 
De journalisten werden daarbij geïntimideerd, bedreigd en uitgescholden. Zo werd de auto 
van een Stentor-verslaggever besmeurd met eieren en kreeg PowNed-verslaggever Mark 
Baanders rake trappen van twee Urkers van 26 en 28 jaar. 
 



143 

 

Na die mishandeling vond de bewuste aanrijding plaats van Jaawk B., onder toeziend oog van 
een politieagent die de automobilist op dat moment niet staande hield. 
 
De twee Urkers van 26 en 28 meldden zich op het bureau, B. werd na zijn kerkdienst ’s avonds 
alsnog opgepakt. De echtgenote van Jaawk B. daarover in de Stentor: ‘Hij werd om kwart voor 
twaalf vannacht opgehaald hier, we lagen al in bed. Drie politieagenten, het halve huis 
omsingeld, alsof-ie zou ontsnappen.’ 
 
De twee plaatsgenoten van B. die de PowNed verslaggever mishandelden, werden gisteren al 
vrijgelaten. 
 
Volgens een woordvoerder van de Sionkerk maakten journalisten zich schuldig aan SS-
praktijken. Een uitspraak die het kerkbestuur terugnam en waarvoor het zijn excuses 
aanbood. Bron: De Stentor, 31 maart 2021. 
 

 
 
Dominee Anthonie Kort  © CIP.nl 
 

Omstreden Krimpense dominee bidt om ‘verlossing’ van de overheid: 
‘vaccins zorgen voor heel veel doden’ 

 
De veelbesproken Krimpense dominee Anthonie Kort, verbonden aan de kerk waar zondag 
een journalist werd mishandeld, stelt in een preek dat de overheid Nederlanders de dood 
injaagt door coronavaccins uit te delen. ‘Heel veel mensen sterven door dat vaccineren.’ 
 
Kort noemt in deze preek van afgelopen donderdag virologen de ‘moderne waarzeggers en 
tovenaars’. Hij vraagt God de Nederlanders te ‘verlossen’ van de overheid omdat ‘heel veel 
mensen sterven door dat vaccineren’. ‘Kinderen zijn niet meer veilig in de schoot van de 
moeder, ouderen worden tot sterven aangespoord en sommigen worden tot zelfmoord gebracht 
door pillen en spuiten.’ Bron: De Stentor, 30 maart 2021.    
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Satirische site haalt artikel over Urk offline na bedreigingen 

 
De satirische website Nieuwspaal heeft een artikel over de kerkgang op Urk verwijderd. Dat 

gebeurde nadat de redactie bedreigingen ontving. 
 
De satirische site publiceerde een artikel met als kop ‘Jezus dreigt pasen te boycotten vanwege 
gewelddadige christenen Urk’. Dit gebeurde nadat verslaggever Mark Baanders van Omroep 
PowNed zondagochtend werd belaagd door twee Urkers. Diezelfde ochtend reed ook een auto 

in op de verslaggever. Baanders belandde op de motorkap. 
 
Na publicatie van het artikel ontving de nieuwssite scheldkanonnades en serieuze 
bedreigingen. Nieuwspaal geeft aan dat circa vijftien personen middels telefoon en WhatsApp 

druk uitoefenden om het artikel offline te krijgen. Mocht dit niet gebeuren dan zouden deze 
personen ‘een bakkie komen doen’ op de redactie, zo meldt Nieuwspaal 
 
Nieuwspaal besloot daarop het artikel te wissen en kwam vandaag met een reactie op de 

bedreigingen. ‘De koffie is hier heerlijk, maar daar is het deze lieden vast niet om te doen. 
Hoewel het ‘slechts’ gaat om een satirisch artikel, nemen we de bedreigingen zeer serieus. We 
zien persvrijheid en vrijheid van meningsuiting als belangrijke waarden in ons land, maar de 
veiligheid van onze redactie staat voorop. Daarom hebben we helaas moeten besluiten om het 
artikel te verwijderen. Kennelijk is een overduidelijk komisch bedoeld artikel al voldoende om 
de Urkers in woede te laten ontsteken.’ 
 
Het is niet bekend of er aangifte wordt gedaan van de bedreigingen. Zowel de Nederlandse 
Vereniging van Journalisten (NVJ) als het Genootschap van Hoofdredacteuren lieten al weten 
in gesprek te willen met de politie en het Openbaar Ministerie over de gang van zaken op Urk. 
De politie stelt in haar verklaring dat gesprek graag aan te gaan. Ook het OM reageerde 
maandag welwillend. Bron: De Stentor, 30 maart 2021.   
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Sionkerk op Urk splitst diensten op, herhaling van gebeurtenissen zondag 
voorkomen 

 
De Sionkerk op Urk gaat minder mensen toelaten bij de kerkdiensten. De kerk kondigde vorige 
week aan alle coronaregels te laten varen en weer onbeperkt open te gaan. Nu worden de 
diensten in tweeën gesplitst, zegt de scriba van de Sionkerk tegen Omroep Flevoland. Zondag 
ontstond wrijving tussen kerkgangers en de aanwezige pers. 
 
De Gereformeerde Gemeente Sionkerk maakte vorige week bekend tegemoet te willen komen 
aan ‘de nood en het geestelijk welzijn’ van de leden en daarom alle beperkingen los te laten. 
De kerk op Urk heeft plek voor zo’n vijfhonderd mensen. 
 
Vanaf komend weekeinde worden de diensten gesplitst, zegt scriba Van Haaften tegen de 
omroep. ‘We willen dat bezoekers rustig naar een dienst kunnen komen, zonder dat ze 
lastiggevallen worden. Er zijn signalen dat de gebeurtenissen van afgelopen zondag zich 
kunnen herhalen en dat willen we niet.’ 
 
Van Haaften doelt op de grimmige sfeer die zondag bij de kerk ontstond. Landelijke en 
regionale media waren naar Urk gekomen om verslag te doen van de ‘onbeperkte’ kerkdienst 
in de Sionkerk. Dit zorgde voor wrijving; een verslaggever van omroep PowNed kreeg klappen 
en een kerkganger met zijn auto op de verslaggever aan. 
 
Met het splitsen van de diensten (achternamen A-L zijn Goede Vrijdag en zondagavond 
welkom; achternamen M-Z zondagochtend en tweede paasdag) is er volgens Van Haaften 
voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te kunnen houden. 
 
De scriba van de kerk laat weten dat de gemeente geen spijt heeft van de keus om weer volledig 
open te gaan. ‘De geestelijke nood om tot die stap te komen blijft gelijk.’ Bron: De Stentor, 31 
maart 2021.  
 

Sionkerk gaat overstag, toch minder mensen in kerk 
 
De Sionkerk op Urk gaat toch minder mensen toelaten bij een kerkdienst. Vanaf komend 
paasweekend worden de diensten in tweeën gesplitst zodat er per dienst minder 
gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn. 
 
‘We willen dat bezoekers rustig naar een dienst kunnen komen, zonder dat ze lastig gevallen 
worden’, zegt secretaris Van Haaften tegen Omroep Flevoland. ‘Er zijn signalen dat de 
gebeurtenissen van afgelopen zondag zich kunnen herhalen en dat willen we niet’.  
 
De kerk heeft geen spijt van de eerdere beslissing om de deuren van de kerk weer volledig te 
openen en de coronaregels los te laten. ‘De geestelijke nood om tot die stap te komen blijft 
gelijk’, zegt Van Haaften.  
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De opsplitsing blijft zolang het nodig is van kracht. De verdeling gaat op alfabetische volgorde. 
Families van wie de achternaam begint met A-L zijn 's avonds welkom op Goede Vrijdag en op 
de avond van eerste paasdag. De families met de achternaam M-Z kunnen zondagochtend en 
tweede paasdag terecht. Volgens Van Haaften is er nu voldoende ruimte om anderhalve meter 
afstand te houden. 
 
De Sionkerk lag de afgelopen tijd onder vuur, omdat de kerk een dienst hield voor iedereen 
die wilde komen. Bij de kerk hadden zich afgelopen zondag diverse journalisten verzameld. 
Een verslaggever van PowNed werd door twee mannen geschopt op het parkeerterrein voor de 
kerk. Niet veel later werd de verslaggever aangereden door een parkerende kerkganger. Bron: 
omroep Flevoland, 31 maart 2021.  
 

 

 
De Mieraskerk dinsdag nadat door een explosief een deel van de pui is vernield. © ANP 
 

Omstreden Mieraskerk wordt streng beveiligd: dreigement om gebouw in 
brand te steken  

 



147 

 

De omstreden Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel wordt vanaf nu bewaakt door agenten 
en camera’s van de politie. Vanmorgen is een dreigbrief bezorgd waarin staat dat de kerk in 
brand gaat. 
 
De politie heeft de grote mobiele beveiligingscamera’s vandaag rond het gebouw geplaatst. 
Tijdens kerkdiensten de komende dagen zullen volgens het kerkbestuur agenten het godshuis 
bewaken. 
 
De dreigbrief is gericht aan de kerk, maar woensdagmorgen bezorgd bij de woning van de 
dominee. De afzender is onduidelijk. Opnieuw is aangifte gedaan bij de politie. Dat deed de 
kerk ook al nadat dinsdag met een explosief een deel van de pui was vernield. De politie wilde 
vanavond niet reageren op de nieuwe dreiging en de opgeschroefde beveiliging.  
 
De kerk van de zeer orthodoxe Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel, in 
de volksmond de Mieraskerk, ligt onder vuur vanwege de homostandpunten van de predikant 
en omdat de geloofsgemeenschap tegen de corona-adviezen van de RIVM in toch fysieke 
kerkdiensten houdt met meer mensen dan aangeraden. Zondag kreeg een journalist een trap 
van een kerkganger. 
 
De kerkdiensten gaan wel gewoon door, zegt de oudste ouderling Wiggert Pols. ‘We hopen dat 
het met een sisser afloopt.’ Eerder riep deze kerkbestuurder al op tot rust en bezinning. Die 
boodschap gold voor zowel de mensen binnen als buiten de kerk. 
 
Pasen is het belangrijkste christelijke feest. De gelovigen vieren dat Jezus voor alle menselijke 
zonden is gestorven en daarna opgestaan uit de dood.  Uiterst orthodox gelovigen willen per 
se fysiek naar de kerk omdat volgens hun in de Bijbel staat dat God van ze verlangt dat zij 
letterlijk samenkomen. Bron: AD, 31 maart 2021.  
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Veluwe coronamiddelpunt in de regio, Apeldoorn ziet groei besmettingen 

 
Er zijn 693 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en 
vanochtend. Dat zijn er 52 minder dan een dag eerder. De Veluwe valt opnieuw in negatieve 
zin op. Daar kleuren drie gemeenten rood op de coronakaart. 
 
IJsselland is de enige veiligheidsregio in het Stentor-gebied waar het aantal positieve tests 
toenam ten opzichte van etmaal eerder, al is het verschil minimaal (van 231 naar 233). 
Steenwijkerland blijkt hier het probleemgebied. Daar werden afgelopen 24 uur 38 positieve 
tests geregistreerd: 86 per 100.000 inwoners. Slechts één keer lag het aantal besmettingen in 
deze gemeente hoger: 43 op 19 december. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.     
 
 

Corona heeft Heerde weer in zijn greep; basisschool Het Talent gaat 
dicht, voetbalclub SEH stopt met alle trainingen 

 
Het aantal coronabesmettingen in Heerde neemt zo rap toe dat de situatie onhoudbaar wordt. 
Basisschool Het Talent gaat een week op slot en voetbalclub SEH schrapt alle trainingen voor 
de komende twee weken, zowel voor de jeugd als voor andere leeftijden. 
 
‘Het is niet meer onder controle te houden,’ concludeert directeur Harm Kroeze van christelijke 
basisschool Het Talent in Heerde. Hij heeft een bericht uitgedaan naar alle ouders dat de 
school komende week op slot is en dat de kinderen onderwijs op afstand krijgen.  Bron: De 
Stentor, 28 maart 2021.  
 

  
 
Toen de basisscholen weer open gingen, bestond er angst voor besmettingen. Het RIVM ziet 
dat het aantal clusters echter meevalt. © Hollandse Hoogte / ANP 
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Leerlingen van De Rietendakschool in Apeldoorn op archiefbeeld. © Kevin Hagens 

 
Coronabesmettingen nemen toe bij basisscholen in Apeldoorn: ‘wat 
kunnen we nog meer doen?’ 
 
Het coronavirus slaat om zich heen bij basisscholen in Apeldoorn. Zo zit groep 3 tot en met 8 
van De Rietendakschool in Zuid momenteel thuis. Ook bij de nabijgelegen Willem van Oranje 
en De Eendracht zijn er besmettingen. ‘Als school heb je eigenlijk maar een beperkte invloed.’  
 
Het is voor De Rietendakschool, gevestigd in de Metaalbuurt, niet de eerste keer dat deze 
volledig moet sluiten. Vorig jaar maart werd een aantal medewerkers net voor de eerste 
landelijke schoolsluiting ziek, waardoor de school drie dagen dichtging. Nu moet groep 3 tot 
en met 8 dus thuis blijven. Sowieso tot volgende week dinsdag. Bij De Eendracht zit groep 8 
in quarantaine, bij PCBO-school Willem van Oranje geldt dat voor groep 3 en 5.  Bron: De 
Stentor, 29 maart 2021.   
 
 

Vierhonderd actieve coronaclusters op basisscholen: ‘in korte tijd neemt 
het aantal fors toe’ 
 
Op een kleine zes procent van de basisscholen zijn momenteel clusters van 
coronabesmettingen. Het aantal loopt zo hard op dat er in het OMT onrust ontstaat. ‘We zien 
met name in de hogere groepen besmettingen. Dat is een punt van zorg.’ 
 
Klassen die in quarantaine moeten door een besmette leerling of leerkracht. Scholen die zelfs 
helemaal dicht gaan, omdat de ene na de andere klas thuiszit. Er zijn nogal wat besmettingen 
op basisscholen sinds ze op 8 februari open gingen. Bron: AD, 30 maart 2021.  
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Het uitspreken van het faillissement over de City-supermarkt in Apeldoorn was de inleiding 
voor een politiespektakel. © de Stentor 

 
Turkse super failliet: zaak in Apeldoorn geplunderd 
 

Met veel spektakel is er een einde gekomen aan een Turkse supermarkt aan de Apeldoornse 
Hofstraat. Nadat de rechter het faillissement over de City Supermarkt uitsprak haalden 
relaties de winkel in razend tempo leeg. Nadat de politie daar lucht van kreeg werden bij een 
grote actie diverse mensen in de boeien geslagen. 
 
Curator Hajo Coumou maakte wel vaker dubieuze dingen mee bij faillissementen.  De helft 
van alle faillissementen die hij voor z’n kiezen krijgt, riekt naar fraude, zei hij al eens in de 
Stentor. Zo spectaculair als deze week maakt hij het echter niet vaak mee. Bron: De Stentor, 
25 maart 2021.  
 

Eigenaar failliete Apeldoornse supermarkt kent ‘plunderaars’ niet, laat 
hij weten 

 
De plunderaars van de failliete City Supermarkt aan de Hofstraat in Apeldoorn zijn geen 
bekenden van winkeleigenaar Oguz Karadavut. Dat heeft hij volgens curator Hajo Coumou 
laten weten. De winkel werd dinsdag na het faillissement in rand tempo leeggeroofd, waarna 
verschillende mensen werden aangehouden. De politie doet nu extra onderzoek omdat 
verdachten elkaar tegenspreken. 
 
De aangehouden personen, inclusief Karadavut, zijn volgens de politie inmiddels allemaal 
weer vrij. ‘Maar ze blijven verdachte zolang het onderzoek loopt’, zegt woordvoerder Chantal 
Westerhoff. ‘We willen meer informatie ophalen over deze zaak, omdat er voor een behoorlijk 
bedrag aan spullen buit is gemaakt.’ De politie gaat niet in op de hoogte van dat bedrag.  Bron: 
De Stentor, 26 maart 2021. 
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Curator Hajo Coumou stelt onderzoek in naar faillissementsfraude bij de failliete City 
Supermarkt in Apeldoorn. De Turkse super werd kort na het faillissement geplunderd. Nu 
rijzen er vragen over grote geldstromen. © de Stentor 
 

Verdachte geldstromen bij geplunderde Turkse super in Apeldoorn: 
onderzoek naar fraude 
 
Het faillissement van de City Supermarkt in Apeldoorn is omgeven met onduidelijkheid. De 
Turkse super in het hartje van de stad werd vorige week geplunderd door vermoedelijke 
relaties van de eigenaar, vlak nadat het bankroet was uitgesproken. Omdat verdachte grote 
geldstromen niet kunnen worden verklaard, stelt de curator onderzoek in naar 
faillissementsfraude. 
 
Nadat de rechter op 23 maart het faillissement uitsprak over de winkel aan de Hofstraat, 
voltrokken zich al snel spectaculaire taferelen. De politie zag na een tip dat er iets niet pluis 
was vijf mannen wegrennen. Kort daarna bleken die te zijn teruggekeerd en waren er zelfs nog 
meer mensen, bezig om de supermarkt leeg te roven. Met een grote actie wist de politie meer 
dan tien van hen aan te houden en werd één bestelbus vol goederen veiliggesteld. Een andere 
gevulde bus is nog spoorloos. Tegenover de curator ontkende de eigenaar later dat het relaties 
van hem betrof, ondanks dat hij zelf óók aanwezig was.  Bron: De Stentor, 6 april 2021. 
 
 

 

Vooral in de zorg is een groot tekort aan stageplaatsen en worden mbo-studenten gedwongen 
praktijksituaties op school na te bootsen. © Marlies Wessels  
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Werkgevers: dring tekort stageplekken terug door versoepeling regels 
 
Dring het enorme tekort aan stageplaatsen in het mbo de komende maanden terug door 
minder halsstarrig om te gaan met de gangbare regels. Zo zouden uren anders kunnen worden 
ingedeeld. Deze oproep doen negen landelijke werkgeversorganisaties vandaag in een open 
brief in het AD. 

 
Voorzitters van onder meer VNO-NCW, Actiz, Techniek Nederland, Bovag, Bouwend Nederland 
en Gehandicaptenzorg Nederland slaan alarm over het effect van de langdurige 
coronamaatregelen op met name de stageplekken voor mbo’ers. Er zijn zo’n 20.000 
stageplaatsen te weinig. Ze roepen zowel bedrijven als onderwijsinstellingen op de tekorten zo 
snel mogelijk weg te werken. Bron: De Stentor, 26 maart 2021. 
 

  

Vernielingen huisartsenpraktijk Elsendorp. © Politie Gemert-Bakel 
 

Coronakeet bekogeld met stenen, glasscherven op behandeltafel: 'Zuur 
dat iemand ons zo tegenwerkt’ 

 
De coronakeet bij een huisartsenpraktijk in het Brabantse Elsendorp lag vrijdagochtend vol 
met glasscherven. Zeven stoeptegels en andere stenen zijn door de ruiten gegooid. ‘Dit is echt 
heel zuur. Waarom zou je ons op deze manier moedwillig tegenwerken?’, vraagt 
doktersassistente Bianca Bens zich af.  
 
De ruiten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ingegooid met verschillende stenen. Als 
doktersassistente Bens vrijdagochtend aan komt rijden, ziet ze de schade die is aangericht bij 
huisartsenpraktijk Medisch Centrum Middenpeel. ‘Wat krijgen we nou weer?, schrijft ze naar 
haar collega's, terwijl ze de foto's van de schade deelt. ‘Kunnen we onze patiënten nog wel 
behandelen vandaag?’ 
 
‘Het is een ravage in de keet’, vertelt ze. ‘Glasscherven liggen op de behandeltafel en in de 
ruiten zitten grote gaten.’ En dat terwijl de coronakeet hard nodig is nu de besmettingscijfers 
oplopen. Er worden mensen behandeld die mogelijk besmet zijn, om ze af te schermen van de 
praktijk. ‘Het maakt me echt boos, want dit is een noodvoorziening die niet voor niks is 
opgezet. Waarom zou je zoiets kapotmaken?’  
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Een glaszetter heeft de ruiten inmiddels afgeplakt. Na het weekend kunnen ze pas vervangen 
worden, dus de rolluiken zijn omlaag gehaald. Het is er binnen nu net ‘een bunker’, zo 
omschrijft de doktersassistente het. Ze zal vandaag eigenhandig het hok schoonmaken en ook 
buiten, waar kinderen spelen, de glasscherven opvegen. Gelukkig zijn er vrijdag nog geen 
aanmeldingen voor coronapatiënten binnengekomen.  
 
Volgens de politie Gemert-Bakel is het onduidelijk wie erachter zit. Of het om iemand gaat die 
‘demonstratief’ een coronakeet wilde vernielen of dat het rellende hangjongeren zijn, wordt 
onderzocht. Daarvoor worden bruikbare camerabeelden in de omgeving bekeken. De politie 
roept aan getuigen op zich te melden.    Bron: De Stentor, 26 maart 2021. 

 

 
 
Onno van Helden, interim directeur van het Carolus Clusius College. © Frans 
Paalman/archief  
 

Corona slaat toe: Carolus Clusius College in Zwolle grotendeels op slot 
 
De Zwolse middelbare school Carolus Clusius College gaat komende week grotendeels op slot. 
Reden is het oplopend aantal coronabesmettingen, zo meldt interim-directeur Onno van 
Helden. 
 
‘We willen niet het risico lopen dat het nog verder toeslaat’, aldus Van Helden. Van Helden 
benadrukt dat de geplande inhaaltoetsen wel doorgaan. Dat geldt ook voor de lessen voor 
leerlingen die thuis geen onderwijs kunnen volgen of van wie de ouders een vitaal beroep 
uitoefenen en niet (alleen) thuis kunnen zijn. Bron: De Stentor, 26 maart 2021.   
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Demonstratie annex schoolstaking voor beter klimaat op het Van Heekplein. © Emiel 
Muijderman 
 

Drie demonstraties in Enschede: ambtenaren hebben bijna dagtaak aan 
al het regelwerk  

 
ENSCHEDE - Van coronabeperkingen tot klimaatcrisis: Enschede is vaak het podium voor 
protest. Dit weekeinde verheffen actievoerders op drie plekken hun stem. De teller staat dit 
jaar al op twintig demonstraties. De gemeente zegt een ‘mooi grondrecht’ graag te faciliteren. 
Bron: Tubantia, 26 maart 2021.  
 
 



156 

 

Auping uit Deventer betaalt 1,2 miljoen uit eerste steunpakket terug, al 
had het dat geld mogen houden  

 
Het Deventer bedrijf Auping betaalt de 1,2 miljoen euro staatssteun terug die het kreeg in de 
beginperiode van de coronacrisis. De beddenproducent had het geld mogen houden, maar 
vindt dat het daarmee tegen de geest van de noodwet in zou handelen.   
 
Auping maakte net als veel andere bedrijven een flinke terugval in de omzet mee toen de 
coronacrisis vorig voorjaar toesloeg. Om te voorkomen dat er mensen massaal ontslagen 
zouden worden, riep het rijk de NOW-regeling in het leven. Daarmee krijgen bedrijven 
financiële steun van het Rijk om de salarissen door te kunnen betalen. Bron: De Stentor, 23 
maart 2021. 
 

 
 
In mei vorig jaar installeerde Auping een machine om mondkapjes te produceren. © Foto 
Hissink  
 
 

 
 
Ceo Jan-Joost Bosman van Royal Auping uit Deventer. © ANP / Royal Auping  
 

Auping bedolven onder reacties om terugbetalen staatssteun: ‘die 1,2 
miljoen houden voelde niet goed’ 
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De Deventer beddenfabrikant Royal Auping betaalt 1,2 miljoen euro staatssteun die het bedrijf 
vorig jaar kreeg bij het begin van de coronacrisis terug. Dat wordt goed ontvangen, merkt ceo 
Jan-Joost Bosman. Hij wordt bedolven onder reacties, van ‘Klasse’ tot ‘Gaan wij ook doen’ en 
‘Koninklijk bedrijf’. De teller op LinkedIn staat op bijna 3000 duimpjes. ‘Fantastisch.’ 
 
 
De beddenproducent mocht het geld houden, maar vindt dat het daarmee tegen de geest van 
de noodwet in zou handelen. Auping sloot 2020 af met omzetstijging en hogere winst dan het 
jaar ervoor, toen corona nog niet in beeld was en de economie als een malle draaide.  
 
‘Hadden we het geld gehouden, dan had dat niet goed gevoeld’, zegt Bosman, die onder de 
indruk is van de reactielawine die het bedrijf ten deelt valt. ‘Ik ben enorm trots. Op het bedrijf, 
alle stakeholders, werknemers, leveranciers, aandeelhouders.’ 
 
Terugbetalen levert straks meer op dan in eigen zak steken? ‘Het was geen marketingtruc. 
Maar het is waar. ‘Mijn volgende bed wordt een Auping’, schreef iemand. Dat levert het dan 
wel op, ja.’ Bron: De Stentor, 26 maart 2021.   
 
 

 
 

 
Drie dagen lockdown voor Brisbane in Australië 
 
Het Australische Brisbane, een stad van ruim twee miljoen inwoners, moet drie dagen in 
lockdown, omdat er tien nieuwe coronabesmettingen zijn vastgesteld. Dat heeft de premier 
van de staat Queensland aangekondigd. 

De inwoners van Brisbane en omgeving mogen drie dagen lang alleen voor noodzakelijke 
verplaatsingen de straat op: om levensmiddelen of medicijnen te kopen, om te sporten in eigen 
buurt, om te werken als dat niet van huis uit kan, of om medische zorg te verlenen. Woensdag 
wordt de maatregel opnieuw geëvalueerd. 



158 

 

In zes van de tien gevallen werden de besmettingen opgelopen in het buitenland. Die mensen 
zaten in een hotel in quarantaine. In vier gevallen was er echter sprake van lokale overdracht, 
waardoor de autoriteiten zich genoodzaakt zagen tot de drastische maatregel. 

In de hele staat Queensland zijn er drieënzeventig bekende actieve besmettingen. Er zijn 
gevallen van de besmettelijke Britse variant bij. 

Met een lockdown van drie dagen wil de premier een langere periode van strikte maatregelen 
vermijden. Het geeft de autoriteiten tevens de tijd om contacten op te sporen. Twee besmette 
personen zijn, terwijl ze besmettelijk waren, in Byron Bay geweest, in de naburige staat New 
South Wales. 

Australië is relatief gespaard gebleven van de coronapandemie. Het voert een erg strikte 
controle aan de grenzen, met beperkingen op aankomsten met het vliegtuig en een verplichte 
hotelquarantaine. Met lokale lockdowns reageert het land snel op nieuwe clusters. 

  

© Getty Images — De premier van Queensland, Annastacia Palaszczuk 

 
Tekort aan wc-papier dreigt nu écht 

 
Het zou zomaar kunnen dat het wc-papier straks écht op is. Niet omdat we hamsteren, maar 
vanwege een tekort aan zeecontainers. 

 
 
 

 

 
© Getty Images/iStockphoto 
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We raakten er niet over uitgepraat tijdens de eerste coronagolf. Zijn we nou serieus massaal 
wc-papier aan het hamsteren, terwijl er helemaal geen tekort is? Aan duiding geen gebrek: 
het zou een gevoel van controle over het virus geven, we leggen sowieso graag voorraden aan, 
de mens is net een hamster. En: als de meerderheid het doet, doen wij graag mee. Beelden 
van lege schappen – wat schaarste zou impliceren – hielpen ook niet mee.  
 

 

 
@ ANP  Tijdens de eerste coronagolf ging deze heftruckchauffeur viral op social media met een 
video waarin hij liet zien dat er nog genoeg wc-papier was 

 
En nu dreigt er écht een tekort aan wc-papier te ontstaan, zegt Walter Schalka, 
bestuursvoorzitter van Suzano, in gesprek met persbureau Bloomberg. Suzano is de grootste 
producent van houtpulp ter wereld – daar wordt toiletpapier van gemaakt.  
 
De laatste maanden is een groot containertekort ontstaan vanwege de toegenomen vraag om 
containers vanuit China. De vrachtkosten zijn gestegen en de leveringen vertraagd. Dat tekort 
slaat over naar het bulktransport, waardoor ook de aanvoer van houtpulp stagneert. 
 
Suzano, dat verantwoordelijk is voor een derde van de wereldwijde voorraad van houtpulp, 
vreest dat een aantal bestellingen zal moeten doorschuiven. En de verwachting is dat de 
stagnatie de komende maanden alleen maar toeneemt. 
 
Ons rest niets anders dan rustig blijven en de pakken wc-papier gewoon netjes in het schap 
te laten liggen. Bron: De Stentor, 27 maart 2021. 
 

Hamburgerdiscotheek in Harderwijk krijgt op eerste avond handhavende 
boa’s op de stoep 
 
Nog maar nauwelijks was de drive-in hamburgerdisco aan de Baanweg in Harderwijk open of 
er stonden al twee ambtenaren op de stoep om te vertellen dat deze activiteit echt niet is 
toegestaan. Toch gooiden de initiatiefnemers de tent open; vrolijke muziek, snackwagen, 
discoverlichting en zwaaiende handen. ‘We moeten toch wat doen, om te overleven in 
coronatijd?’ 
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De hamburgerdiscotheek in Harderwijk blijkt een regelrechte hit, althans op de eerste avond. 
Na een uurtje staat de HamburgerFabriek vol auto’s. Klanten zwaaien met hun armen op de 
dreunende muziek die uit de speakers galmt. Rode en groene laserlampen flitsen tussen de 
autobanden op het parcours in de drive-through hamburgerzaak. Een drive-in discotheek is 
het, waar bij de uitgang hamburgers en frieten worden uitgereikt.  Bron: De Stentor, 26 maart 
2021. 
 

 
 

Veel corona op Westlandse scholen: ‘in de kring verhalen over feestjes 
met vijftig man’ 
 
De Westlandse basisscholen kampen met veel coronabesmettingen. Basisschool 't Startblok 
in Honselersdijk sluit daarom de deuren tot en met Pasen. Het is frustrerend voor directeuren: 
‘We kunnen nog zo ons best doen, maar er worden weer volop familiefeestjes gegeven'.  
 
Henri Koele, voorzitter van de protestantse basisschoolkoepel PCPOW mag eigenlijk nog van 
geluk spreken. Van de negentien basisscholen hoefde er nog geen een te sluiten. ‘Wel zitten 
er  elke week wel één, twee of drie groepen thuis’, zegt hij. Bron: AD, 27 maart 2021.  
 

In Den Bosch feestende jongeren aangehouden  

De politie heeft vannacht in Den Bosch een illegaal feest met ongeveer zestig aanwezigen in 
een op straat geplaatste tent beëindigd. Twee mensen zijn aangehouden. Ook zijn 36 
boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. 

De feestvierders waren volgens de politie vooral jongeren. Een groot aantal van hen 
probeerde weg te rennen toen de politie rond middernacht arriveerde. Ook werden voorwerpen 
tegen een politieauto gegooid. Agenten hebben de geluidsapparatuur in beslag genomen. 
Bron: De Stentor, 28 maart 2021. 
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Zestig jongeren aanwezig op illegaal feest in tent op straat in Den Bosch, 
politieauto bekogeld 

DEN BOSCH – Agenten hebben zaterdag net na middernacht een illegaal feestje beëindigd in 
Den Bosch. Er waren zo’n zestig mensen aanwezig, onder hen voornamelijk jongeren. Twee 
personen zijn aangehouden. Dat meldt de politie. 

Het illegaal georganiseerde festijn vond plaats in een tent die op straat was gezet. Tientallen 
jongeren vierden er feest. Van corona leek even geen sprake. De avondklok werd genegeerd en 
ook het samenscholingsverbod leek verleden tijd. Totdat de politie arriveerde. 

Bij het zien van de agenten probeerde een groot aantal feestvierders weg te rennen. Ook 
bekogelden ze een politieauto met verschillende voorwerpen. Twee personen zijn 
aangehouden. Er zijn 36 bekeuringen uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. De 
aanwezige geluidsapparatuur is in beslag genomen. Bron: AD, 28 maart 2021. 

  

Ventilatie biedt de beste kans tegen verspreiding coronavirus 

Niet de spreiding van publiek over tribunes, maar ventilatie biedt de beste kans tegen 
verspreiding van aerosolen. Dat is een van de eerste voorzichtige conclusies van de 
Technische Universiteit Eindhoven op basis van maanden onderzoek naar hoe kleine 
vochtdruppeltjes zich in de Johan Cruijff ArenA voortbewegen. En daarmee mogelijk ook 
het coronavirus. 

Sinds december hield het onderzoeksteam met ruim driehonderd meetsensoren op de 
tribune het aantal en de grootte van druppelkernen in de gaten.  

‘Het lijkt erop dat het weer de grootste invloed heeft op de verspreiding van de aerosolen. 
Ondanks dat de ArenA relatief goed gesloten is, dankzij het dak en beperkte openingen in de 
hoeken van het stadion. De impact van de windkracht en -richting heeft mij eerlijk gezegd 
verbaasd’, aldus Bert Blocken, hoofdonderzoeker van de TU Eindhoven.  

Het biedt volgens hem mogelijkheden voor stadions wereldwijd om in de toekomst niet volledig 
op slot te hoeven bij een nieuwe virusuitbraak. De aanwezigheid van het onderzoeksteam van 
de TU Eindhoven is na de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Letland ten einde.  

Tijdens dat duel maten zij in één vak hoe aerosolen zich verspreiden bij oranje-supporters die 
op 'de oude manier' een voetbalwedstrijd bekeken: 'zonder mondkapje, luid zingend en 
schreeuwend en met veel bier', aldus Blocken.   Bron: De Stentor, 28 maart 2021. 
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© ANP — Supporters tijdens de WK-kwalificatie wedstrijd tussen Nederland en letland in de 

Johan Cruijff Arena in Amsterdam.  

Kardinaal en zeven bisschoppen leggen betekenis periode rond pasen 
uit 

Kardinaal Wim Eijk en zeven bisschoppen gaan vanaf zondag de rituelen rond en de betekenis 
van de periode rond Pasen uitleggen. Het is zondag Palmpasen. In totaal verschijnen tot en 
met tweede paasdag acht filmpjes op vierpasen.nl. Elke bisschop vertelt ook wat pasen 
persoonlijk voor hem betekent. 

Bisschop Jan Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam trapt zondag af met een uitleg 
over de palmtakken die bij Palmpasen horen. Woensdag vertelt bisschop Ron van den Hout 
over Chrismamis, de mis waarin de heilige olie wordt gewijd. Op Witte Donderdag is het de 
beurt aan bisschop Gerard de Korte, die ingaat op de voetwassing. Aartsbisschop Wim Eijk 
neemt op Goede Vrijdag het lijdensverhaal voor zijn rekening. 

Op Stille Zaterdag verschijnen twee filmpjes. Een over waarom deze dag voor Pasen voor 
gelovigen helemaal stil is en één over de paaswake, die op zaterdag bij zonsondergang begint 
en duurt tot aan zonsopgang op paaszondag. Bisschop Harry Smeets van het bisdom 
Roermond preekt op eerste paasdag over de verrijzenis en bisschop Hans van den Hende sluit 
op tweede paasdag af met een vooruitblik naar Pinksteren, vijftig dagen na paaszondag. Bron: 
De Stentor, 28 maart 2021. 
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Schoolbestuurder regelt zelf sneltesten: zo kunnen leraren aan het werk 
blijven 

WEESP - Leerkrachten van basisscholen in Weesp en Diemen die vallen onder scholenkoepel 
Florente kunnen zich op school laten testen op het coronavirus. De school heeft zelf sneltesten 
geregeld om dat te kunnen doen. Het moet er voor zorgen dat leerkrachten sneller aan het 
werk kunnen en het lesgeven zo veilig mogelijk blijft, zegt schoolbestuurder Hans Ploeg. "Het 
gaat om de veiligheid van iedereen." 

Voor veel scholen zijn coronatesten nog altijd moeilijk beschikbaar, tot grote ergernis van 
bijvoorbeeld de Algemene Onderwijsbond. En dat terwijl elke leerkracht die in quarantaine 
moet een flinke tegenslag is. Vervanging is tenslote niet makkelijk te vinden, waardoor klassen 
regelmatig naar huis gestuurd moeten worden. 

Schoolbestuurder Hans Ploeg van Florente, waar onder andere de Kors Breijerschool en de 
Van der Muelen-Vastwijkschool in Weesp en De Ark en De Kersenboom in Diemen onder 
vallen, wil dat voor zijn. Door zijn inspanningen kunnen leerkrachten van zijn scholen zich 
vrijwillig twee keer per week laten testen.  

Dat gebeurt met sneltesten: binnen twintig minuten is de uitslag bekend. Als ze positief zijn 
getest, worden ze in een mum van tijd daarvan op de hoogte gebracht. En bij een negatieve 
uitslag krijgen ze aan het einde van de dag een mail toegestuurd. ‘Anders was ik een leraar 
twee hele dagen kwijt geweest bij een afspraak met de GGD. Nu weten ze binnen twintig 
minuten gewoon meteen wat de stand van zaken is’, zegt Ploeg tevreden. 

Ik vind het heel fijn dat het gewoon op werk is, vertelt medewerker Tessa van der Poel 
gemoedelijk. ‘Het is bovendien op een vlotte manier geregeld, zodat docenten snel achter 
elkaar aan de beurt zijn en ook gauw de uitslag krijgen.’ Volgens Ploeg is dat ideaal omdat 
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docenten bij een positieve test meteen uit de klas kunnen worden gehaald, of juist in de klas 
kunnen blijven. ‘Dat geeft een gevoel van veiligheid’, aldus Ploeg. 

Het sneltesten heeft bestuurder Ploeg op eigen initiatief geregeld, in samenwerking met een 
commercieel testbedrijf. ‘Ik ging op zoek naar oplossingen voor het risico van weer openzijn. 
En toen heb ik dit bedacht en gelukkig snel voor elkaar kunnen krijgen.’ 

De leerkrachten kunnen zich dus twee keer per week laten testen, maar daar zagen ze ook in 
eerste instantie tegenop. ‘Iedere keer zo’n wattenstaaf in mijn neus, dat is wel even knipperen. 
Maar ik zie er ook zeker het nut van in’, aldus Van der Poel. Ook Ploeg zelf kan nog moeilijk 
aan het gevoel gewend raken. ‘Ik vind het nog steeds niet prettig, maar het dient een hoger 
doel.’ 

Ploeg heeft op zijn scholen het sneltesten dus goed geregeld, maar dat is volgens hem slechts 
een tijdelijke oplossing. Hij hoopt namelijk dat het onderwijspersoneel bovendien zo snel 
mogelijk wordt opgenomen in de landelijke vaccinatiestrategie. ‘Als we het onderwijs écht 
belangrijk vinden, moeten de leraren zo snel mogelijk worden gevaccineerd’, zegt hij. 

De bestuurder hoopt, net als de rest van Nederland, snel van de coronacrisis af te zijn en dat 
de toekomst meer perspectief biedt. ‘Laten we hopen dat de scholen open kunnen blijven en 
het onderwijspersoneel zo snel mogelijk wordt ingeënt. Ik vind het heel belangrijk om dat voor 
elkaar te krijgen. Dat is in ieders belang.’ Bron: NH Nieuws, 26 maart 2021. 

Sneltesten de heilige graal voor het onderwijs? 

Rond medio april verwacht het demissionair kabinet zelftesten beschikbaar te stellen voor het 
onderwijs. Dat werd eerder deze week bekend gemaakt. In Amsterdam geeft demissionair 
minister Van Engelshoven vandaag het startschot voor een pilot met sneltesten op scholen in 
de regio Amsterdam. Een 'positieve ontwikkeling', vindt onderwijswetenschapper Frank 
Cornelissen.  

De afgelopen tijd hebben meerdere scholen de deur moeten sluiten, omdat het aantal 
besmettingen te hoog is. Ook kunnen leerlingen regelmatig niet naar school, omdat de juf of 
meester in quarantaine zit. Studenten van hogescholen en universiteiten hebben al lang geen 
fysiek onderwijs meer kunnen volgen, waardoor mentale problemen toenemen. 

En daar moet volgens onderwijswetenschapper Frank Cornelissen, verbonden aan de 
Universiteit van Amsterdam, snel iets aan gebeuren. ‘Als je alle leerlingen bij elkaar optelt, 
dan kom je op 3,5 miljoen mensen uit. En daar komen de ouders nog bij. Het gaat dus om 
een ontzettend grote groep en ik vind dat van zwaarwegend belang.’ 

Hij stelt dat alles op alles moet worden gezet om alle scholen te openen en open te houden. 
‘Veel studenten en leerlingen kampen met problemen rondom mentale gezondheid. Van 
depressies tot het ontbreken van motivatie door sociale afsluiting.’ 

Waar het demissionair kabinet heeft aangekondigd naar verwachting medio april met 
zelftesten voor het onderwijs te komen, wordt vandaag al gestart met een pilot met sneltesten 
op scholen in de regio Amsterdam. Ook zijn er scholen die het heft in eigen had hebben 
genomen, zoals basisscholen verbonden aan scholenkoepel Florente met locaties in Weesp en 
Diemen. Daar bieden ze leraren de mogelijkheid zich twee keer per week te laten testen.  

Dat er binnenkort mogelijk meer kan worden getest in het onderwijs, noemt Cornelissen 
'positief'. ‘Als er een instrument aan het arsenaal kan worden toegevoegd, dan ben ik daar 
absoluut voor. Ik vind het een zeer goede ontwikkeling. Het geeft scholen een extra optie om 
wat flexibeler op de situatie te kunnen reageren’, zegt Cornelissen. Volgens hem komen 
scholen nu snel in de problemen als een leraar vanwege klachten thuis moet blijven.  
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Ook voor studenten is het volgens hem een goede oplossing. Maar, benadrukt hij: het is geen 
heilige graal. ‘Er zullen genoeg studenten zijn die alsnog thuisblijven of ouders die er liever 
voor kiezen om hun kinderen thuis te houden.’ 

Ook Joyce Kootker, docent toegepaste psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam, denkt 
dat het voor studenten zeker een oplossing kan zijn, maar het moet volgens haar dan wel een 
meerwaarde opleveren. ‘Het moet wel zo zijn dat als iemand negatief is, diegene ook in staat 
moet worden gesteld om alles weer te kunnen doen. Als je evengoed afstand moet blijven 
houden en nog steeds maar in beperkte groepjes naar school mag komen, dan  weet ik niet in 
hoeverre ik het een verbetering vind.’ 

Ook de Algemene Onderwijsbond staat nog enigszins kritisch tegenover de hele situatie. 
Volgens de onderwijsorganisatie kunnen alle kleine beetjes helpen, maar is het niet dé 
oplossing. ‘Je kan zoiets niet verplichten’, laat woordvoerder Rob Voorwinden weten. Liever 
ziet hij dat het onderwijspersoneel na het zorgpersoneel spoedig wordt ingeënt. Volgens hem 
maken leerkrachten zich enorme zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun naasten.  

De Landelijke Studentenvakbond vindt het positief dat het demissionair kabinet inzet op 
zelftesten. ‘Ik denk dat thuis testen het meest succesvol zal zijn onder studenten. Dan hoeven 
ze niet ergens naartoe. Dat is niet alleen goed voor de veiligheid. Het vergroot naar mijn idee 
ook het draagvlak’, laat voorzitter Lyle Muns weten. Maar hij benadrukt wel dat het nooit een 
verplichting moet zijn. 

Ook onderwijswetenschapper Cornelissen denkt dat zelftesten het meest nuttig is. Anders is 
het volgens hem wel een hele operatie. ‘Een hele grote instelling kan mogelijk gemakkelijk een 
grote ruimte regelen waar getest kan worden en een bedrijf inzetten die testen kan afnemen, 
maar als kleine basisschool is dit een stuk moeilijker.’ Bron: NH Nieuws, 25 maart 2021. 

Scholen één jaar in ban van corona: koepel zet directeuren in zonnetje 
en komt met plan 

Den Helder - Zondag 15 maart 2020. Schoolbestuurder Nils van Heijst van Meerwerf 
Basisscholen zal die dag niet gauw meer vergeten. De zorgen om het oprukkende coronavirus 
bereikten ook het onderwijs. ‘Die middag kwamen al onze directeuren en stafmedewerkers 
bijeen. Mensen kwamen van het voetbalveld af, van een verjaardag vandaan. Je voelde, er was 
iets aparts gaande.’ De dag erna gingen alle scholen dicht.  

Voor bestuurder Nils van Heijst geldt daarom 15 maart als het moment dat corona in het 
onderwijs kwam. Hij staat daar vandaag op een bijzondere manier bij stil. In het geniep heeft 
hij al zijn schooldirecteuren op de foto laten zetten en heeft hij alle medewerkers gevraagd iets 
te schrijven over hun schoolleider. Het heeft een uniek boek opgeleverd dat hij vandaag aan 
de directeuren geeft. ‘Ik wil in het bijzonder stilstaan bij de positie van de schooldirecteuren. 
We hebben het landelijk over een lerarentekort, maar ik voorzie ook een dreigend tekort aan 
schooldirecteuren. Terwijl het dankzij hen is dat het zo goed gaat. Zij passen de regels toe en 
creëren tegelijk een situatie waar een ieder zich goed bij voelt.’ 

‘Juist in deze situatie als de coronacrisis zie je hoe betekenisvol een schoolleider is’, vindt Van 
Heijst. Hij merkt overigens wel dat het lastiger is om directeursfuncties te vervullen. 
‘Vacatures blijven langer openstaan. Ik denk dat ze zich niet laten drijven door het geld, maar 
dat het vooral belangrijk is dat we ze de juiste waardering geven. Dat we als bestuur laten 
zien dat ze er zijn, en dat onze scholen mede draaien dankzij hen.’ 

De coronacrisis bracht in het begin veel onzekerheid. ‘Er gebeurt iets en je kunt niet overzien 
wat het betekent. Uiteindelijk nam de overheid de beslissing, maar eigenlijk voelden we al aan 
dat de scholen niet open konden blijven. We zijn direct aan de slag gegaan met het opstellen 
van plannen, zodat als we thuis moesten werken we wisten hoe we het moesten doen.’ 
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Terwijl de eerste lockdown nog spannend was - docenten zonder veel kennis in de ict moesten 
ineens dagelijks afstandsonderwijs geven vanachter hun computer, werd het bij de sluitingen 
die er op volgden al gemakkelijker om over te schakelen op thuisonderwijs. ‘Dat eerste model 
gaf ons houvast. Het was niet leuk, maar we wisten nu hoe het moest en dat we het konden.’ 

 
 
Enkele schooldirecteuren van Meerwerf Basisscholen - Foto: Meerwerf Basisscholen 

‘En nu zitten we eigenlijk in een soort tussenvorm’, analyseert bestuurder Nils van Heijst. ‘We 
zijn wel open, maar de regels zijn heel streng. Er zitten toch weer klassen vanuit huis 
onderwijs te volgen. Directeuren houden alle ballen in de lucht, leraren moeten op elk moment 
schakelen en het anders doen en ouders moeten het anders regelen met werk.’ 

Van Heijst denkt dat na de coronacrisis sommige dingen blijven bestaan, zoals het videobellen. 
‘En ik sluit ook niet uit dat het thuisonderwijs in sommige gevallen blijft.’ 

Ondertussen denkt hij alvast vooruit en is hij begonnen met het opstellen van een 
'masterplan'. Daarin komt te staan wat de scholenkoepel doet met bijvoorbeeld eventuele 
leerachterstanden en met kinderen die in coronatijd in een lastige thuissituatie zaten of 
ongelukkig waren. ‘We zien dat dit een thema is, al lijkt het alsof het in het onderwijs alleen 
maar ellende is geweest. Dat valt wel mee. Je ziet daarentegen dat de uitersten toenemen: 
slimme kinderen lopen voorop en kinderen met een achterstand komen verder op achter.’ 

Het plan moet als een leidraad werken. ‘Het is een plan voor perspectief en herstel. Dat wil 
zeggen dat we bepalen: dit komt op ons af en deze keuzes gaan we maken. Corona wordt een 
maatschappelijk thema, net als gezondheid en sporten, en zal het onderwijs richting geven.’ 
Bron: NH Nieuws, 15 maart 2021.  

Drukte bij vakantieparken in Oost-Nederland: veel boekingen voor pasen 
en meivakantie echter geen buitenlanders  

 
Vakantieparken en campings in Oost-Nederland maken zich op voor drukke weken. Nu het 
negatieve reisadvies voor het buitenland is verlengd, kiezen veel Nederlanders ervoor tijdens 
het paasweekend en de meivakantie in eigen land vakantie te vieren. Buitenlandse gasten 
laten Nederland vanwege reisbeperkingen echter links liggen en dat doet financieel pijn. 
 
Zaterdag gooide Ted Westenenk de deuren van zijn vakantiepark Krieghuusbelten in Raalte 
open. ‘De aanvraag is enorm. Zeker na de persconferentie van dinsdag kun je dat merken. Als 
mensen wat willen, moeten ze nu toeslaan. De verhuur van chalets en safari-lodges met eigen 
sanitair is booming, die doen het heel goed.’ Bron: De Stentor, 29 maart 2021.   
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Niet iedereen gaat hetzelfde om met de coronapandemie. Een werkgever die vond dat de 

aanwijzingen van het RIVM maar overdreven waren wordt nu teruggefloten door de rechter. 

De werkgever wilde een kritische werknemer diens loon onthouden en ontslaan.    

 

Leendert lag zes weken in coma door corona. ‘licht ging pas in 2021 weer 
aan’ 
 
ARNHEM - De ene coronapatiënt is de andere niet. Arnhemmer Leendert Douma (51) lag ruim 
zes weken in coma. En ging, zoals hij het zelf zegt, bijna het hoekje om. ‘Ze wisten niet wat ze 
met me aan moesten.’ 
 
Leendert Douma doet zelf de deur open als de verslaggever zich meldt. Dat kan hij alweer. 
Ook koffiezetten is even later geen probleem. Om vervolgens, tijdens het geanimeerde gesprek 
aan de keukentafel, zijn pretoogjes geregeld te laten twinkelen. Hoe anders was het nog maar 
twee maanden geleden? Lachend: ‘Ik heb daar, om met Mark Rutte te spreken, geen actieve 
herinneringen aan.’ 
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Leendert Douma heeft zes weken in coma gelegen met corona. ‘Ik ben een paar keer bijna het 
hoekje om gegaan. Artsen stonden met de handen in het haar.’ © Rolf Hensel 
 
 
Het is 11 december 2020 als zijn vrouw Hester de situatie in huize Douma niet langer 
vertrouwt. De tijd van ‘even aankijken’, zoals de huisarts eerder adviseerde na de positieve 
coronatest en de koorts die daar bij kwam kijken, is wat haar betreft voorbij. Ze kent haar 
man. Hij is echt niet lekker. ‘Ik zet je in de auto. We gaan naar de dokter’, zegt ze resoluut. 
 
Even later blijkt Hesters voorgevoel dat er iets mis is met manlief uit te komen. Assistent-arts 
Joris constateert dat de saturatie, het zuurstoftransport in het lichaam, nog maar 56 is in 
plaats van een getal hoog in de 90. Joris belt meteen een ambulance. Die vervolgens per 
vergissing naar het huisadres van de Douma’s rijdt. Waar dochter Rosemin (15) prompt de 
schrik van haar leven krijgt. Bron: De Stentor, 27 maart 2021. 
 

De Jonge: Forum voor Democratie is een gevaar voor de volksgezondheid 

De coronakritiek van Forum voor Democratie is een regelrecht gevaar voor de 

volksgezondheid. Dat zegt demissionair minister Hugo de Jonge in een dubbelinterview van 

hem en RIVM-baas Jaap van Dissel met deze site. ‘Ze maken vaccins verdacht.’ 

De Jonge noemt Forum - gegroeid van twee naar acht zetels bij de laatste verkiezingen - een 

‘partij die de ernst van het virus bagatelliseert, die alle maatregelen betwist en ook nog de 

enige echte weg uit deze crisis, vaccinatie, verdacht maakt’. ‘Dat je zo’n viruswappie op Twitter 

tegenkomt is tot daaraantoe, maar nu hoor je die geluiden ook in de Tweede Kamer en daar 

maak ik me echt zorgen over’, zegt de demissionair minister van Volksgezondheid in een 

interview dat hij samen met RIVM-baas Van Dissel gaf aan het AD. ‘Het ondermijnt de 

volksgezondheid, dat is een regelrecht gevaar.’ 

Forum voor Democratie maakte van de verkiezingscampagne een strijd tegen de 

coronamaatregelen en het vaccin. Partijleider Thierry Baudet hield zich daarbij vaak niet aan 

gedragsregels, door bijvoorbeeld handen van aanhangers te schudden. Wybren van Haga, de 

coronawoordvoerder van Forum in de Tweede Kamer, haalde bijna net zoveel stemmen als 

Baudet. 
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De Jonge ziet dat mensen in het land door coronamoeheid vatbaar zijn voor alternatieve 

theorieën over het virus. De groep die begint te twijfelen ‘wil je er wel graag bij houden’, stelt 

de minister. ‘Omdat die groep in potentie dusdanig groot is dat je je daadwerkelijk zorgen 

moet maken over bijvoorbeeld de vaccinatiegraad.’ Bron: AD, 27 maart 2021.   

 

Partijleider Thierry Baudet en Wybren van Haga van Forum voor Democratie schudden elkaar 
de hand tijdens een verkiezingscampagne in Sneek. © ANP  
 
 

 
 

Baudet fel na ‘wappiekritiek’ van De Jonge: ‘ze zitten in bubbel van gekte, 
hysterie waar ze niet uit kunnen’ 
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Forum-politici Baudet en Van Haga reageren fel op minister Hugo de Jonge van 
Volksgezondheid (CDA). De minister hekelt hun ‘wappiegeluid’ in de Tweede Kamer omdat de 
partij het coronavirus bagatelliseert en het vaccin verdacht maakt. ‘De Jonge en Van Dissel 
zitten in een bubbel van gekte’, meldt Baudet.  
 
In een interview met De Stentor stelde De Jonge gisteren dat Forum voor Democratie ‘alle 
maatregelen betwist’, het vaccin verdacht maakt en zo de volksgezondheid ondermijnt: ‘Dat je 
zo’n viruswappie op Twitter tegenkomt is tot daaraantoe, maar nu hoor je die geluiden ook in 
de Tweede Kamer en daar maak ik me echt zorgen over’, zei de demissionair minister in een 
interview dat hij samen met RIVM-directeur Van Dissel gaf.  

 
Forum voor Democratie steeg bij de verkiezingen van twee naar acht zetels, ruim 500.000 
Nederlanders stemden op de partij waarbij de complete campagne draaide om ‘vrijheid’: de 
lockdown moet afgeschaft worden, corona is ‘een heel zware griep’, stelt FvD.  
 
Partijleider Thierry Baudet beet op Twitter van zich af: ‘Ik concludeer: deze mannen zijn het 
contact met de werkelijkheid volledig verloren. Ze zitten in een bubbel van gekte, een hysterie 
waar ze niet meer uit kunnen komen. Met hun 1,5 meter en die plastic lach.’ Nummer twee - 
en coronawoordvoerder - Wybren van Haga noemt het ‘zorgwekkend en ondemocratisch’ 
commentaar van De Jonge: ‘Een op alle fronten falende minister die met ineffectieve en 
disproportionele maatregelen Nederland kapot heeft gemaakt.’  
 
In het tv-programma WNL op Zondag kreeg Van Haga procedurele bijval van vertrekkend SP-

Kamerlid Ronald van Raak. Die is het inhoudelijk totaal niet met Forum eens, maar vindt het 
wel onzuiver dat een minister een parlementariër recenseert - de democratische controle werkt 
juist andersom: ‘Er moet wel een soort gezonde afstand zijn tussen de Kamer en het kabinet. 
Ik vind het niet goed als ministers Kamerleden gaan recenseren, zo raakt de Kamer de tanden 
kwijt en de controlerende functie.’ 
 
Minister De Jonge ziet dat mensen door coronamoeheid vatbaar zijn voor alternatieve 
theorieën over het virus. De groep die begint te twijfelen ‘wil je er wel graag bij houden’, stelde 
de minister. ‘Omdat die groep in potentie dusdanig groot is dat je je daadwerkelijk zorgen 
moet maken over bijvoorbeeld de vaccinatiegraad.’ Vaccins zijn pas effectief als een groot deel 
van de populatie een prik wil, anders bereik je de groepsimmuniteit niet.  Bron: De Stentor, 
28 maart 2021.  
  

Hugo de Jonge: ‘Als Jaap van Dissel belt weet ik, dit is foute boel’ 

 
De coronakritiek van Forum voor Democratie is een regelrecht gevaar voor de 
volksgezondheid. Dat zegt demissionair minister Hugo de Jonge in een dubbelinterview van 
hem en RIVM-baas Jaap van Dissel met deze site. ‘Ze maken vaccins verdacht.’ 
 
De Jonge noemt Forum - gegroeid van 2 naar 8 zetels bij de laatste verkiezingen - een ‘partij 
die de ernst van het virus bagatelliseert, die alle maatregelen betwist en ook nog de enige 
echte weg uit deze crisis, vaccinatie, verdacht maakt’. ‘Dat je zo’n viruswappie op Twitter 
tegenkomt is tot daaraantoe, maar nu hoor je die geluiden ook in de Tweede Kamer en daar 
maak ik me echt zorgen over’, zegt de demissionair minister van Volksgezondheid in een 
interview dat hij samen met RIVM-baas Van Dissel gaf aan het AD. ‘Het ondermijnt de 

volksgezondheid, dat is een regelrecht gevaar.’ 
 
Forum voor Democratie maakte van de verkiezingscampagne een strijd tegen de 
coronamaatregelen en het vaccin. Partijleider Thierry Baudet hield zich daarbij vaak niet aan 
gedragsregels, door bijvoorbeeld handen van aanhangers te schudden. Wybren van Haga, de 
coronawoordvoerder van Forum in de Tweede Kamer, haalde bijna net zoveel stemmen als 
Baudet. 
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De Jonge ziet dat mensen in het land door coronamoeheid vatbaar zijn voor alternatieve 
theorieën over het virus. De groep die begint te twijfelen ‘wil je er wel graag bij houden’, stelt 
de minister. ‘Omdat die groep in potentie dusdanig groot is dat je je daadwerkelijk zorgen 
moet maken over bijvoorbeeld de vaccinatiegraad.’ Bron: AD, 27 maart 2021.   
 
 

 

 

 

 
We poepen meer thuis en dat leidt tot verstopte wc’s: ‘het levert 
beschamende momenten op’ 
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De telefoon van rioolman Fons Goossens uit Roosendaal staat roodgloeiend. Van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat haalt hij mensen uit de shit. Nu we nog altijd massaal thuiswerken 
zien rioolbedrijven het aantal verstoppingen rap toenemen. ‘Mensen spoelen van alles door 
het toilet, je wil het niet weten.’ 
 
Kenniscentrum Rioned, de koepelorganisatie voor waterbeheer in Nederlandse steden en 
dorpen, vraagt mensen te stoppen met van alles door de wc te spoelen. Diverse gemeenten in 
het land deden die oproep vorig jaar al. En dat die oproep hard nodig is, dat maakt Fons 
Goossens dagelijks mee. Hij runt vanuit Roosendaal een rioolservice en ziet het aantal 
meldingen de laatste tijd fors toenemen. ‘Zeker zeventig procent meer aanvragen.’ Bron: De 
Stentor, 26 maart 2021.  
  

 
 

Veluwse woningzoekenden steeds verder in de knel: ‘jongeren 
ontvluchten de regio’ 
 
De huizenprijzen op de Noordwest-Veluwe blijven stijgen en het woningaanbod wordt steeds 
schaarser. Met name starters zijn de dupe. Die keren de regio daarom de rug toe en zoeken 
hun heil in de polder. ‘Dat is enorm zorgwekkend.’ 
 
Stel je bent een alleenstaande Veluwse starter met een jaarinkomen van om en nabij de 36.500 
euro (modaal). Je wilt dolgraag in je eigen regio blijven wonen en bent dringend op zoek naar 
een plek voor jezelf. Met je salaris kun je een hypotheek krijgen van maximaal 169.000 euro. 
Daarmee kom je niet ver. Op de gehele Noordwest-Veluwe vind je op dit moment slechts vier 
woningen die goedkoper zijn dan 175.000 euro (zie grafiek). 
 
‘En daarmee ben je er nog niet’, zegt Hans Kraayvanger van de Hypotheekshop in Harderwijk. 
‘Want steeds meer huizenkopers bieden boven de vraagprijs.’ Dus als een modale starter met 
zijn maximale hypotheek een woning van rond de 170.000 euro probeert te kopen, is de kans 
groot dat hij achter het net vist. ‘Je wordt overboden. Zo simpel is het.’ Bron: De Stentor, 29 
maart 2021.  
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Pfizer-directeur wil farmaceuten in OMT: ‘sector verdient sterkere stem’ 
 
De farmaceutische sector wil een plekje aan tafel bij het Outbreak Management Team (OMT). 
Volgens de farmaceuten zouden daarmee toekomstige pandemieën beter bestreden kunnen 
worden. Maar OMT-voorzitter Jaap van Dissel ziet weinig heil in het idee. 
 
Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland en voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG), zegt in een interview met deze site dat 
de farmaceuten in de coronacrisis hebben laten zien dat ze het vertrouwen van de samenleving 
waard zijn, door binnen een jaar te zorgen voor effectieve coronavaccins.  
 
Dat vertrouwen zou er wat hem betreft toe moeten leiden dat de sector welkom is aan tafel bij 
het OMT, de club experts die het kabinet adviseert bij de bestrijding van virusziekten. Het zit 
Kaptein dwars dat het kabinet tijdens de coronacrisis advies inwon bij ‘een hele 
spaghettikluwen’ aan organisaties, maar dat de NVFG, beroepsvereniging voor mensen die in 
de farmacie werken, nergens bij werd betrokken. ‘Dat heeft sowieso geleid tot vertraging van 
de vaccinatiecampagne.’ 
 
Kaptein benadrukt dat inhoudelijk deskundigen uit de sector zouden moeten aanschuiven bij 
het OMT, en niet de mensen met commerciële functies. ‘Ik vind dat onze sector een sterkere 
stem verdient. We hebben zo veel kennis in huis. Natuurlijk hebben we financiële belangen, 
maar daar moet een mouw aan te passen zijn.’  
 
Dat heeft sowieso geleid tot vertraging van de vaccinatiecampagne, aldus Marc Kaptein. 
 
Het OMT staat niet te springen om de farmaceuten met open armen te ontvangen. De 
voorzitter, RIVM-baas Jaap van Dissel, zegt dat een plek in het team ‘niet een prijs is die je 
kunt winnen’. ‘Bovendien denk ik dat je moet oppassen om alles op de schop te gooien 
vanwege deze pandemie.’  
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Vast OMT-lid Marion Koopmans laat weten de farmaceutische sector ‘persoonlijk niet’ te 
missen. En minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge merkt op dat de 
vaccinatiecampagne, waar de farmaceuten een belangrijke rol in spelen, niet de 
verantwoordelijkheid is van het OMT. 
 
NVFG-voorzitter Kaptein laat zich door die scepsis niet ontmoedigen. ‘Volgens mij is het OMT 
samengesteld uit het RIVM, experts en de voorzitters van beroepsverenigingen die een rol 
spelen bij de bestrijding van infectieziekten, zoals de huisartsen, de kinderartsen en de 
microbiologen. Daar zouden wij als NVFG ook bij kunnen horen.’ Bron: De Stentor, 29 maart 
2021.  
 

Echtpaar uit coma na besmetting corona 

De foto van een man die naar zijn echtgenote zwaait op de corona-ic van het Albert Schweitzer 
ziekenhuis in Dordrecht nadat beiden uit hun coma zijn ontwaakt, ontroerde menigeen. Hun 
zoon vertelt over de heftige periode, waarin hij vreesde voor het leven van zijn ouders. 'Het is 
heel spannend geweest', zeg hij. 

 

© ASz — Paul Achterberg (65) zwaait naar zijn echtgenote Marianne (63)  

Het verhaal achter die ontroerende corona-foto 

‘Mijn ouders zijn zorgzame mensen’, vertelt Jeroen Achterberg (30). ‘Nadat ze besmet waren 

geraakt, belde ik ze dagelijks om te vragen hoe het ging. Korte telefoontjes waren dat, en 

achteraf neem ik het mezelf kwalijk dat ik er niet meer bovenop zat. Want pas toen mijn 

moeder mijn vrouw belde om te vragen hoe het met háár ging, stortte ze zelf in aan de telefoon.’ 

Bron: Ad, 29 maart 2021.  

 

 



175 

 

Consumenten moeten bij geannuleerde vliegreis bij 

luchtvaartmaatschappij hun tickets terugbetaald krijgen 

Ook als een geannuleerde losse vliegreis bij een reisbemiddelaar is geboekt, moeten 

consumenten voor terugbetaling van hun tickets altijd direct bij 

de luchtvaartmaatschappij terecht kunnen , zegt de Autoriteit Consument & Markt. 

De ACM krijgt veel meldingen van mensen die tevergeefs bij vliegtuigmaatschappijen 

aankloppen voor terugbetaling als er niet direct bij hen geboekt was. Ze 

werden doorverwezen naar degene die hen het ticket had verkocht. 

Dat mag dus niet, benadrukt de ACM. Maatschappijen dienen consumenten bij annulering 

van de vlucht volgens Europese regelgeving de keuze te bieden tussen terugbetaling binnen 

zeven dagen of omboeking van de vlucht. 

Ook mogen reisbemiddelaars geen onverwachte kosten rekenen voor het regelen van de 

teruggaaf aan klanten. Ze mogen die service wel aanbieden, maar als zij daarvoor kosten 

rekenen, moeten ze dit wel van te voren aangeven. Bron: AD, 29 maart 2021. 

 

Marion Koopmans en Diederik Gommers ontvingen Machiavelliprijs voor 

communicatie 

Hoogleraar virologie Marion Koopmans en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 

Intensive Care Diederik Gommers hebben maandag in Den Haag de Machiavelliprijs voor 

communicatie gekregen. 

 

@ ANP  

De laureaten ontvingen de prijs vanwege hun niet-aflatende inzet om de wetenschap over het 

coronavirus toegankelijk te maken voor een breed publiek, zei de jury eerder al. ‘Enthousiast 

en onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in 

een begrijpelijke taal’, aldus het college. 

Voorzitter Marja Wagenaar van de Machiavellistichting noemde de prijswinnaars maandag 

een houvast voor veel mensen die door de bomen het bos niet meer zien en kenschetste ze als 

open, eerlijk en hartverwarmend. Ze noemde Koopmans ook onbevreesd, wegens haar 

houding ondanks de minder plezierige reacties en dat is een understatement. 
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Koopmans was stil van de prijs, zei ze. Gommers vond het een ongelofelijke eer, ‘het voelt echt 

goed’. Bron; AD, 29 maart 2021.  

    

Update RIVM 

Landelijk liggen er 2342 coronapatiënten in het ziekenhuis, 94 meer dan gisteren. Dat is het 
hoogste aantal sinds 26 januari. Daarvan liggen er 675 op de Intensive Care, een toename 
van 20 vergeleken met de dag hiervoor.  

Op de verpleegafdelingen liggen 1667 coronapatiënten, 74 meer dan op zondag en het hoogste 
aantal sinds 26 januari. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg met 20 naar 
675, het hoogste niveau sinds 20 januari. 

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zegt dat het aantal 
opgenomen coronapatiënten de komende weken kan stijgen richting 2900, het niveau van 
begin januari. De ziekenhuisbaas verwacht dat de komende weken druk zullen worden voor 
ziekenhuizen. ‘Maar van code zwart blijven we echt weg. Het glas is halfvol’, aldus Kuipers. 
Bij 'code zwart' zijn ziekenhuizen genoodzaakt te kiezen welke patiënten nog behandeld 
kunnen worden en voor wie geen plek meer is. 

Hoe hoog de piek wordt, kan worden beïnvloed door het aantal gevaccineerde mensen en het 
lenteweer. Vanaf half mei zou de druk op de ziekenhuizen kunnen afnemen. Hoe verder de 
coronamaatregelen worden versoepeld, hoe eerder de piek bereikt kan worden en hoe hoger 
die piek kan worden, benadrukt Kuipers. Hij roept mensen op: ,,Hou nog heel even vol, we 
komen in de buurt van de weg naar buiten". 

Kuipers herhaalt ook zijn oproep om de tweede vaccinatie van mensen uit te stellen, zodat die 
doses kunnen worden gebruikt om zo veel mogelijk mensen hun eerste prik te geven. Dat is 
volgens hem al genoeg om het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen hard te laten dalen. 

Het aantal coronagevallen in Nederland loopt nog altijd op. Tussen zondagochtend en 
maandagochtend zijn 6824 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 28 
december. 

In de afgelopen week zijn 51.609 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 7373 
nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau sinds begin januari. In iets meer dan een maand 
tijd is dat gemiddelde verdubbeld. 

Het aantal positieve tests varieert van dag tot dag. Op maandagen en dinsdagen zijn er minder 
positieve tests, omdat in de weekeindes minder mensen zich laten testen. In de loop van de 
week loopt het aantal meldingen van nieuwe gevallen op, met een piek op vrijdag en zaterdag. 
Maar die piek ligt de laatste weken hoger en hoger. Het cijfer van maandag ligt al hoger dan 
de piek van de week zo'n twee weken geleden, en dan moet de piek van deze week 
waarschijnlijk nog komen. 

Amsterdam telde afgelopen etmaal de meeste gevallen. Daar testten 368 inwoners positief. In 
Rotterdam kwamen 289 besmettingen aan het licht en in Den Haag werden 204 gevallen 
vastgesteld. In Utrecht steeg het aantal besmettingen met 125 en in Venlo met 96. 

Volgens het RIVM laten de laatste tijd meer mensen zich testen op besmetting, maar stijgt ook 
het percentage positieve tests onder hen. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer 
besmettingen zijn om vast te stellen. De afgelopen weken zijn ook steeds meer kinderen getest 
op het virus. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen en met de aangescherpte 
regels: testen wordt sinds februari ook aanbevolen bij milde klachten. Bron: AD, 29 maart 
2021.  
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Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt voor de derde dag op rij, ook in Oost-Nederland. 
Waar de regio IJsselland gisteren een negatieve uitschiet omhoog was, telt deze regio nu een 
daling van 76 positieve tests. Brandhaard Zwartewaterland kende een gunstige dag en daalt 
richting het landelijk gemiddelde, terwijl Heerde nu donkerrood kleurt op de kaart. 

De afgelopen 24 uur zijn 549 nieuwe besmettingen gemeld in deze regio. Bekend is dat de 
cijfers op maandag steevast laag uitvallen, omdat in het weekend minder wordt getest. In 
Ommen is dit etmaal maar één inwoner positief getest. In de regio Noord- en Oost-Gelderland 
overleed één inwoner aan de gevolgen van het coronavirus. 

In veiligheidsregio Flevoland zijn de afgelopen dag 134 positieve tests gemeld; vier minder dan 
een dag eerder. Noord- en Oost-Gelderland telt 250 besmettingen, veertien minder dan 
gisteren. In IJsselland, gisteren nog een uitschieter met 242 positieve tests, zijn de afgelopen 
24 uur 165 mensen positief getest op het coronavirus. 

Hiermee zitten de drie veiligheidsregio's in deze regio alle drie ruim onder het landelijk 
gemiddelde van 39,2 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners. Dat geldt niet voor de 
gemeente Heerde. Met elf positieve tests, slechts vier meer dan een dag eerder, zit de Veluwse 
gemeente op een gemiddelde van 59,2 positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Vanwege 
de snelle stijging van het aantal besmettingen in Heerde zit een basisschool een week op 
slot en heeft een voetbalclub alle trainingen stilgelegd. 

Ook Dronten (48,1), Olst-Wijhe (43,8), Zwartewaterland (44,1), Nunspeet (46,7) en 
Steenwijkerland (45,3) zitten met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners boven het 
landelijk gemiddelde. 

In heel Nederland zijn vandaag 6.824 nieuwe besmettingen gemeld, 667 minder dan gisteren. 
Toen was ook al een forse daling te zien van 1.329 besmettingen. In de afgelopen week zijn 
51.609 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 7373 nieuwe gevallen per dag, 
het hoogste niveau sinds begin januari. In iets meer dan een maand tijd is dat gemiddelde 
verdubbeld. 

Op maandagen en dinsdagen zijn er minder positieve tests, omdat in de weekeindes minder 
mensen zich laten testen. In de loop van de week loopt het aantal meldingen van nieuwe 
gevallen op, met een piek op vrijdag en zaterdag. Maar die piek ligt de laatste weken hoger en 
hoger. Het cijfer van maandag ligt al hoger dan de piek van de week zo’n twee weken geleden, 
en dan moet de piek van deze week waarschijnlijk nog komen. Bron: De Stentor, 29 maart 
2021.  

Aantal coronabesmettingen toegenomen 

Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week met dertien procent toegenomen. Wat het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) betreft staan alle wijzers in het rood. De 

afgelopen zeven dagen kwamen bij het instituut in totaal 51.866 meldingen binnen over 
positieve coronatesten. Dat is het hoogste aantal sinds begin januari. Toen was sprake 
van een dalende trend, nu stijgt het aantal coronagevallen al weken op rij. 

Procentueel is de toename van de laatste week iets lager dan een week eerder, toen het 
RIVM zestien procent meer besmettingen rapporteerde. 

De sterkste toename van het aantal besmettingen (plus negentien procent) noteerde het 
RIVM onder mensen van 70 tot en met 79 jaar.  Bron: AD, 30 maart 2021. 
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Ziekenhuizen gaan vaccineren 

Ziekenhuizen gaan vanaf mei waarschijnlijk helpen bij het vaccineren van mensen tegen het 
coronavirus. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), 
zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘Maar ik heb goede hoop dat het aantal 
beschikbare vaccins in mei dusdanig hoog zal zijn dat ziekenhuizen om hulp zal worden 
gevraagd’, aldus Kuipers. 

Ziekenhuizen kunnen volgens Kuipers met gemak ongeveer twee miljoen mensen per 
week vaccineren. ‘En als we het alleen op zaterdag en zondag zouden doen, kunnen we 
600.000 prikken per week doen. Als het nodig is om te helpen, doen we het van harte. En als 
het niet nodig is, alle begrip.’ 

De GGD'en willen hun capaciteit de komende tijd uitbreiden naar 1,5 miljoen vaccinaties per 
week. Huisartsen kunnen 250.000 mensen per week inenten. Bron: AD, 29 maart 2021.   

ME moet weer optreden op Museumplein 

De ME treedt inmiddels weer op op het Museumplein in Amsterdam. Enkele honderden 
mensen demonstreren op het plein tegen het coronabeleid van het kabinet. De demonstratie 
is echter verboden en de politie heeft de deelnemers opgeroepen het gebied te verlaten. Daar 
gaven ze geen gehoor aan, waarop de ME twee waterkanonnen heeft ingezet. 

Aan de demonstratie doet ook een groep in legerjassen geklede demonstranten mee. Ze 
noemen zichzelf De Veteranen. De groep stond in linie en salueerde. Of ze ook daadwerkelijk 
veteranen zijn, is niet bekend.  Aan de andere kant stond een linie van de ME. De afgelopen 
zondag kwam het bijna elke keer tot een confrontatie tussen ME en demonstranten, daarbij 
werd ook vaak het waterkanon ingezet. 

Korpschef  Van Essen sloeg eerder dit weekend nog alarm. De demonstraties kosten de politie 
te veel tijd, waardoor haar inzet elders in het geding komt. Het Museumplein is door de 
gemeente Amsterdam aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Omdat er niet mag worden 
gedemonstreerd komen de actievoerders er bijeen onder het mom van 'koffiedrinken'.  Bron: 
De Stentor, 28 maart 2021. 

Zo'n duizend demonstranten hadden zich vanmiddag op het Museumplein verzameld om te 
demonstreren tegen de coronamaatregelen. De politie heeft twee keer ingegrepen en de meeste 
actievoerders zijn weg. Wel is er nog een groep blijven zitten, zij zijn aangehouden laat de 
politie weten. Voor het Museumplein geldt nog steeds een noodbevel; het is niet toegestaan 
om op het Museumplein te komen. 

Onder het mom van 'koffie drinken' kwamen mensen ook vandaag weer naar het Museumplein 
om te protesteren. Net als vorige week waren er demonstranten die, zoals ze zelf zeggen, 
veteranen zijn. Ze droegen legerkleding en baretten. 
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© ANP — De politie grijpt in met een waterkanon op het Museumplein  

Volgens de gemeente volgden de demonstranten de waarschuwingen van de politie niet op en 
hielden ze zich niet aan de coronamaatregelen. Daarom heeft de driehoek besloten de 
demonstratie te ontbinden. De Mobiele Eenheid (ME) van de politie stuurde mensen weg en 
waterkanonnen werden ingezet. 

Op een video van een van de demonstranten is te zien dat ze voorbereid waren op het 
waterkanon. Ze hadden regenjassen en paraplu's bij zich. De waterwerpers zouden dit keer 
ook minder effect hebben door tegenwind. Na een tweede keer ingrijpen gingen de meeste 
demonstranten van het Museumplein. Daarop trokken actievoerders de omliggende straten 
in. Ze werden gevolgd door de politie.  

Een groep demonstranten bleef zitten. Zij zijn door de politie meegenomen in GVB bussen. 
Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat deze demonstranten officieel zijn 
aangehouden. Ze worden gebracht naar een cellencomplex in de stad. Naar verwachting 
worden ze in de avond wel vrijgelaten. 

De politie maakt morgen bekend om hoeveel aanhoudingen het gaat. Het zijn hoofdzakelijk 
de demonstranten die bleven zitten terwijl de Mobiele Eenheid het grootste deel van de 
actievoerders verdreef. Op basis van videobeelden en foto's lijkt het zeker om tientallen 
aanhoudingen te gaan. 

Net als afgelopen weekenden was de demonstratie niet toegestaan. Een van de overwegingen 
die de driehoek noemt is dat er bij eerdere demonstraties onder andere molotovcocktails, 
messen, zwaar vuurwerk en boksbeugels werden aangetroffen.  Bron: NH Nieuws, 28 maart 
2021. 

Verslaggever ‘Ongehoord Nederland’ door politie meegenomen tijdens 
demonstratie Museumplein 

Arnold Karskens, voorzitter van omroepvereniging Ongehoord Nederland, is vanmiddag door 
de politie meegenomen op het Museumplein, meldt NH Nieuws. Karskens deed verslag van de 
demonstratie tegen de coronamaatregelen, iets dat hij al vaker heeft gedaan. 
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Hij filmde met zijn mobiel en interviewde demonstranten, ook nadat de meeste demonstranten 
waren vertrokken. Op beelden die hij zelf maakte is te horen dat een ME'er zegt dat hij van de 
pelotonscommandant mee moet komen. 

De verslaggever had een officiële politieperskaart van journalistenvakbond NVJ bij zich. Met 
zo'n perskaart mogen journalisten hun werk doen in door de politie afgezette gebieden om 
verslag te doen van bijvoorbeeld ongevallen, demonstraties, rellen en calamiteiten. Bron: De 
Stentor, 28 maart 2021. 

Arnold Karskens, voorzitter van omroepvereniging Ongehoord Nederland, is vanmiddag door 
de politie meegenomen op het Museumplein. Het gaat volgens een politiewoordvoerder om een 
ongelukkige samenloop van omstandigheden. 

Karskens deed verslag van de demonstratie tegen de coronamaatregelen, iets dat hij al vaker 
heeft gedaan. Hij filmde met zijn mobiel en interviewde demonstranten, ook nadat de meeste 
demonstranten waren vetrokken. Op beelden die hij zelf maakte is te horen dat een ME'er zegt 
dat hij van de pelotonscommandant mee moet komen. 

De verslaggever had een officiële politieperskaart van journalistenvakbond NVJ bij zich. Met 
zo'n perskaart mogen journalisten hun werk doen in door de politie afgezette gebieden om 
verslag te doen van bijvoorbeeld ongevallen, demonstraties, rellen en calamiteiten. 

‘Ondanks het feit dat ik dus een officiële politieperskaart heb, moet ik mee met de bus’, zei 
hij. ‘Dit lijkt heel erg op Oost-Europese toestanden. En in landen waar ik wel meer heb 
gewerkt. De persvrijheid in Nederland is tanende.’ 

Een woordvoerder van de politie zegt dat Karskens zoals het er nu naar uitziet terecht was 
gekomen in de groep van demonstranten die een sit down deed toen de politie ingreep. Die 
groep is na meerdere waarschuwingen opgepakt. Omdat hij opging in de menigte, zou het niet 
duidelijk zijn geweest dat Karskens een journalist was. 

‘Er is heel vaak gevraagd om het terrein te verlaten, er waren heel veel waarschuwingen 
gegeven, als hij er dan tussen blijft zitten neemt hij zelf ook een risico’, zegt de woordvoerder. 
Volgens haar gold de vordering om te vertrekken ook voor journalisten met een perskaart. Wel 
is Karskens, nadat duidelijk werd dat hij een perskaart had, na de rit met de bus vrijgelaten. 
Hij is, anders dan de demonstranten die gingen zitten, dus niet officieel aangehouden.  

Ongehoord Nederland wil volgend jaar toegelaten worden tot de publieke omroep. De 
omroepvereniging heeft 53.000 leden en maakt online al reportages en live-uitzendingen. 
Bron: NH Nieuws, 28 maart 2021.   

Zij-ingangen Vondelpark gesloten 

Vanwege de drukte sluit de gemeente Amsterdam alle zij-ingangen van het Vondelpark. Het 
Vondelpark is alleen toegankelijk via de twee hoofdingangen aan de Stadhouderskade en 
Amstelveenseweg. 'Geniet van het mooie weer dichtbij huis', meldt de gemeente op Twitter.  

De gemeente liet eerder al weten op voorhand geen extra maatregelen te nemen nu het warmer 
wordt en de zomertijd is ingegaan. ‘Dat de avondklok een uur later ingaat of dat het lekker 
weer wordt, verandert niets aan de bestaande maatregelen en handhaving. We kijken per 
weekend wat nodig is aan crowdmanagement’, aldus een woordvoerder van burgemeester 
Halsema. Bron: AD, 29 maart 2021.  
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© ANP — Bezoekers in het Vondelpark, op de paden is het druk 

Toegang Vondelpark tijdelijk afgesloten 

De toegang tot het Vondelpark in Amsterdam is vanmiddag tijdelijk afgesloten omdat het te 
druk is. De gemeente meldt via Twitter dat mensen alleen het park nog uit mogen. 

Vanwege het mooie weer hebben veel mensen het park opgezocht. De gemeente vraagt 
mensen drukke plekken te mijden, voldoende afstand te houden en dichtbij huis te genieten 
van het weer. In De Bilt werd het om 14.30 uur 20 graden, meldt Weer.nl.  

De afgelopen tijd was het wel vaker te druk in het Vondelpark, waardoor de toegang werd 
gesloten. Dit gebeurde om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.    

Diverse parken in Nederland zijn vanmiddag het toneel van feestende en picknickende 
jongeren. Dit leidde in een aantal plaatsen tot grote drukte. In Amsterdam, Maastricht, Tilburg 
en Breda zijn de grote parken tijdelijk afgesloten. Nog niet eerder werd het op 30 maart zo 
warm als vandaag. In het Brabantse Woensdrecht werd om 15.30 uur een temperatuur 
van 23,7 graden gemeten. Daarmee is het oude record verbroken.  Bron: AD, 30 maart 2021. 

Nederland massaal naar buiten op warmste 30 maart ooit: diverse parken 
afgesloten 

Verschillende parken in Nederland zijn vanmiddag het toneel van feestende en picknickende 
jongeren. Dit leidde in een aantal plaatsen tot grote drukte. In Amsterdam, Maastricht en 
Tilburg zijn de grote parken daarom tijdelijk afgesloten. Nog niet eerder werd het op 30 maart 
zo warm als vandaag. In het Brabantse Woensdrecht werd om 15.30 uur een temperatuur 
van 23,7 graden gemeten, waarmee volgens Weerplaza het oude record is verbroken. 

In Maastricht moest het stadspark door de politie helemaal ontruimd worden. Vanwege het 
stralende weer hadden zich daar te veel mensen verzameld. Een woordvoerster van de politie 
zegt dat de coronamaatregelen door de drukte niet nageleefd kunnen worden.  
 
In het stadspark bevonden zich volgens de politie enkele honderden mensen. Een persoon 
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werd aangehouden wegens het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Verder werden 
enkele bekeuringen uitgeschreven. De politie kreeg bij de ontruiming hulp van handhavers 
van de gemeente. 

Ook in Tilburg hebben aanwezige boa’s en politieagenten bekeuringen uitgedeeld voor 
samenscholing.  Het is zo druk dat het Spoorpark de rest van de dag dicht blijft. Vooral op 
het talud is het druk met honderden mensen, waar het festivalachtig is. De boa’s hebben de 
handen vol aan het handhaven van de 1,5 meterregels.  

Bij de ingang willen nog enkele tientallen mensen het park betreden, maar zij worden 
tegengehouden. ‘Het is de afgelopen uren steeds drukker geworden, en boa’s zijn mensen nu 
aan het beboeten’, zegt een woordvoerder van de gemeente. 

De gemeente Breda maakt melding van grote drukte in het Valkenberg. ‘Ga het park niet in’, 
klinkt het op Twitter. Afgelopen week heeft Breda nog cirkels aangebracht in het park, 
waarbinnen een groep op anderhalve meter afstand van andere groepen kan blijven zitten. 
Die cirkels werken deels, leert een rondgang door het park. Hoewel veel bezoekers proberen 
om binnen die rondes te blijven, zijn de meeste groepen simpelweg te groot om erin te passen. 
Waardoor ze weer dichter op de andere groepscirkel zitten.  

 

De toegang tot het Vondelpark in Amsterdam werd eerder vanmiddag tijdelijk afgesloten 
omdat het ook daar te druk is. De gemeente vraagt mensen drukke plekken te mijden, 
voldoende afstand te houden en dicht bij huis te genieten van het weer.   

In het Vondelpark heerst een zomers festivalgevoel, meldt het Parool, vooral op het grasveld 

tegenover VondelCS. Handhaving kijkt toe, terwijl constant verschillende kleuren ballonnen 
met lachgas worden gevuld. Het grasveld, waar behalve veel gepraat en gelachen wordt, is 
gevuld met vooral tieners en twintigers die zich zittend en staand in groepjes ophouden. 

Het was de afgelopen tijd wel vaker te druk in het Vondelpark, waardoor de toegang werd 
gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
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Nederland beleeft momenteel de eerste officiële warme dag van het jaar. In De Bilt steeg het 
kwik eerder in de middag tot boven de 20 graden. In het hele land lopen de temperaturen nog 
op en regionaal kan uiteindelijk de 24 graden worden gehaald.  

Ook morgen wordt het uitzonderlijk warm en staan wederom records op scherp, meldt 
Weerplaza. In het zuidoosten kan het mogelijk net iets warmer worden dan vandaag en ligt 
een plaatselijke 24 of 25 graden in het verschiet. Bron: AD, 30 maart 2021. 

 

© Bart Gotink — Het Spoorpark in Tilburg is vol, niemand mag meer naar binnen 
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Uitgelaten jongeren gingen vandaag rond de witte villa in Park Sonsbeek in Arnhem uit hun 
dak. Met een flinke partij bierblikjes bij de hand maakten ze er een vrolijk feestje van. 
Anderhalve meter afstand houden in coronatijd was er niet bij. Handhavers hielden eerst een 
oogje in het zeil maar grepen niet in. Later werd het park alsnog ontruimd. 

 

© Persbureau Heitink — Rond 20.30 uur werd het Sonsbeekpark in Arnhem door de politie 
ontruimd. Die operatie verliep zonder problemen.  

 

Lekker druk in het Sonsbeekpark in Arnhem. © DG   
 

Feest in Sonsbeekpark Arnhem zonder coronavrees beëindigd met 
probleemloze ontruiming 
 
Uitgelaten jongeren gingen vandaag rond de witte villa in Park Sonsbeek in Arnhem uit hun 
dak. Met een flinke partij bierblikjes bij de hand maakten ze er een vrolijk feestje van. 
Anderhalve meter afstand houden in coronatijd was er niet bij. Handhavers hielden eerst een 
oogje in het zeil maar grepen niet in. Later werd het park alsnog ontruimd. Bron: AD, 30 maart 
2021. 
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Strenger optreden tegen massale drukte en alcoholgebruik in 
stadsparken 
 
Politie en gemeenten gaan strenger optreden tegen de massale drukte en het alcoholgebruik in 
stadsparken. Dinsdag zijn op diverse plaatsen in het land parken leeggeveegd door de politie. 
Als het vanaf woensdag weer te druk wordt, volgen bekeuringen. ‘Het is heel erg 
onverantwoord om samen te klitten’, vindt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Daar 
zochten grote groepen jongeren elkaar dinsdag met drank en hapjes op in het Sonsbeekpark. 
 
In Utrecht keren de cirkels terug op de grasmatten van zes populaire stadsparken. Het karwei 
moet voor het paasweekeinde klaar zijn. De cirkels zorgen ervoor dat de verschillende 
bezoekers voldoende afstand van elkaar houden. Als er geen cirkels meer vrij zijn, is het park 
vol. Vorig jaar beviel deze methode volgens de gemeente goed. In de parken staan ook 
tekstkarren die waarschuwen als het te druk wordt. Handhavers en politie gaan dan mensen 
wegsturen en zo nodig boetes uitdelen. 
 
De Nijmeegse politie heeft een mobiele post geplaatst in het Kronenburgerpark. ‘Sinds 
gisteren is het weer prachtig mooi lenteweer en dat trekt natuurlijk weer heel veel mensen 
naar het park. We snappen dit echt wel, maar helaas worden de coronamaatregelen wel eens 
genegeerd. We gaan nu dus handhaven. We letten met name op groepsvorming en alcohol 
drinken’, aldus de politie op Instagram. 
 
In het Haagse Zuiderpark helpen cirkels ook bij het houden van voldoende 
afstand. Amsterdam wijst er nog eens op dat de coronaregel is dat mensen buiten met slechts 
twee personen of één huishouden bij elkaar mogen komen. Groepen zijn verboden. De 
hoofdstad en Den Haag roepen bezoekers woensdag ook op om de parken schoon achter te 
laten. Dinsdagavond bleek op tal van plaatsen dat er enorme hoeveelheden afval en 
verpakkingen achtergelaten worden. Bron: AD, 31 maart 2021.  

 

© ANP — Cirkels in het park onder de Euromast   

Te druk in Vondelpark 

Ook vandaag is het te druk in het Vondelpark. Daarom heeft de gemeente Amsterdam besloten 
de vier zij-ingangen aan de van Eeghenstraat, Emmalaan, Kattenlaan en Vondelkerk te 
sluiten. Alleen de hoofdingangen zijn nog open.   
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De politie in Amsterdam heeft het Vondelpark ontruimd omdat bezoekers op grote schaal 
de coronaregels overtraden. Het park is helemaal leeg. Sinds 14.45 uur mochten er al geen 
mensen meer naar binnen. Mensen in het stadspark trokken aan het begin van de avond naar 
het monument. 

Ze stonden daar in grote groepen te dicht op elkaar en werden agressief, aldus een 
woordvoerder van de gemeente. De politie werd daarbij bekogeld met flessen en ook werd 
er vuurwerk in het park afgestoken. In linie gingen de politieagenten door het park heen om 
het schoon te vegen. 

Tijdens de actie klom een aantal mensen over de hekken. Het park was om 19.30 uur leeg en 
de hekken zijn dicht, meldt het Parool. Agenten achter het hek worden uitgescholden en er 
ligt veel afval in het park. Rond het park staan groepjes jongeren 'na te borrelen'. Daarbij 
wordt ook lachgas gebruikt. Bron: AD, 31 maart 2021.   

Vondelpark ontruimd, groepen jongeren verzamelen zich op Museumplein 

Het Vondelpark is woensdag aan het begin van de avond ontruimd omdat bezoekers de 
coronaregels overtraden. De politie werd daarbij bekogeld met flessen. In linie ging de politie door 
het park heen om het schoon te vegen. Twee personen zijn daarbij aangehouden.   

Overal in de buurt – Van Eeghenstraat, P.C. Hooftstraat, de Van Baerlestraat – staan kleine 
groepjes jongeren nog na te borrelen, vaak met lachgas. Sommigen zijn naar het 
Museumplein, waar het nu ook drukker wordt. Twee politiehelikopters vliegen om 20.30 uur 
nog boven de stad. 
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Het park was een uur eerder leeggeveegd en de hekken zijn dicht. Politieagenten achter het 
hek worden uitgescholden en er ligt veel afval in het park.  

 

Jongeren riepen eerder op sociale media – via onder meer het Instagramaccount van Locatie 
12, dat vaker illegale feestjes organiseert – op om elkaar bij het standbeeld in het Vondelpark 
te ontmoeten. Ter plekke klommen mensen over hekken, werd er vuurwerk afgestoken en 
gooide men met glazen flessen naar de politie. 
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Men kon het park sinds omstreeks 14.15 uur woensdagmiddag enkel nog uit, en niet meer 
in. Vervolgens klonterde een grote groep mensen samen rondom het monument met drank en 
muziek, zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema. 

‘Een te grote groep mensen hield zich niet aan de coronamaatregelen, liet zich niet aanspreken 
door politie en handhaving, en vertoonde agressief gedrag. Na verschillende waarschuwingen 
is besloten tot ontruiming.’ 

Dinsdag werden de ingangen van het park ook al drie uur lang afgesloten wegens drukte.  

Ook in andere parken was het woensdag druk, maar daar is niet tot sluiting of ontruiming 
overgegaan. ‘We hebben overal oren en ogen, maar de handhaving blijft schaars,’ zegt een 
woordvoerder van de burgemeester. ‘Het Vondelpark heeft zo’n grote aantrekkingskracht op 
mensen, dat we snel onze aandacht daarop richten.’ 

Het Vondelpark is al vaker tijdens de coronapandemie afgesloten omdat het zo drukbezocht 
werd. Maar effectieve maatregelen om dat vervolgens te voorkomen, bleven vooralsnog uit. 
Desalniettemin zet de gemeente overal boa’s in, en zijn in het Westerpark bijvoorbeeld ook 
stippen aangebracht om anderhalve meter afstand aan te geven, zegt de woordvoerder. 

Maar is het niet juist veiliger om bij mooi weer buiten bij elkaar te komen? Onderzoeken wijzen 
uit dat  de kans op besmetting dan aanzienlijk kleiner is. 

‘Wij zijn gehouden aan de wet,’ verklaart de woordvoerder, ‘Een de geest van de wet is dat je 
groepsvorming voorkomt. Dus grote groepen wil en mag je niet hebben.’ De woordvoerder stelt 
dat het kabinet de wet moet aanpassen als het dat nodig acht op basis van medische inzichten. 
Bron: Het Parool, 31 maart 2021. 

 

 

 

 

 

 

Na de ontruiming van het Vondelpark trok men naar het Max Euweplein  

De politie beëindigde verscheidene illegale feesten in Amsterdam en 
schreef boetes uit; hoe weten feestvierders waar ze moeten zijn? 
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Stuur een DM tussen 14.00 en 19.00 om deel te nemen aan de rave. We selecteren mensen 
die we vertrouwen.’ Dat schreef organisatie Locatie12 vorige week zaterdag op Instagram. Een 
DM is in dit geval een direct message, een persoonlijk bericht dus. 

Die avond was er een illegale rave ter gelegenheid van het Amsterdam Dance Event (ADE), dat 
dit jaar door de coronapandemie genoodzaakt was alleen online evenementen te organiseren. 
De organisatie van ADE had niets met dit feest te maken. Nu de clubs dicht zijn, organiseren 
mensen – vooral jongeren – hun eigen vertier. Zaterdagnacht heeft de politie drie van deze 
illegale feesten beëndigd. 

Rond twee uur ’s nachts greep de politie in op het eerste feest, in een woning in de Gustav 
Mahlerlaan in Zuid, waar zo’n zestig personen waren. De huiseigenaren en iemand die 
‘ogenschijnlijk als een soort portier fungeerde’ kregen een proces verbaal. 

Een half uur later kon de politie naar een bedrijfspand aan de Anthony Fokkerweg, ook in 
Zuid. Zo’n veertig feestvierders maakten zich hier op tijd uit de voeten, de overige 46 
aanwezigen werden bekeurd. De politie hield twee personen aan: iemand die een agent op zijn 
kaak had geslagen en iemand die zich niet kon identificeren. 

Iets voor drieën werd het derde feest beëindigd, in de Leidsekruisstraat, met meer dan twintig 
personen. Hier werd één persoon aangehouden. 

Sommige illegale feesten doen niet veel onder voor een festival vóór corona, met dj’s, 
bierverkoop en beveiliging. ‘Soms zijn er wel vijftienhonderd mensen,’ zegt een 21-jarige 
bezoeker die anoniem wil blijven. Ondanks dat grote aantal is de locatie niet zomaar te 
achterhalen, want de organisatoren gaan behoedzaam te werk. 

Een aantal vuistregels van Locatie12: je Instagramprofiel moet op openbaar staan – zodat de 
organisatie je identiteit kan checken, je moet de namen van de mensen met wie je komt 
doorgeven en je moet je binnen een bepaald tijdslot aanmelden, via Instagram. En zelfs dan 
is het nog niet gegarandeerd dat ze je de locatie melden – het is maar net hoe betrouwbaar de 
organisatie je acht. 

Maar Locatie12 is niet de enige manier om op een rave terecht te komen. Een andere 
feestganger (een 28-jarige die eveneens anoniem wil blijven) was een paar weken geleden nog 
op een feestje in een club. ‘Dat was best shady geregeld, je moest via een betaalverzoek op 

WhatsApp geld overmaken naar een rekeningnummer.’  

Van tevoren twijfelde hij enigszins of hij zou gaan: “We zitten nu toch met een groot 
maatschappelijk probleem.” Maar uiteindelijk concludeerde hij dat je in het openbaar vervoer 
minder goed afstand van elkaar kunt houden dan op zo’n feestje. Al werden er op het feest 
geen mondkapjes gedragen. “Ik ben wel voorzichtiger nadat ik zoiets gedaan heb. Ik ga dan 
niet de volgende dag naar mijn oma. Maar ja, zo praat ik het voor mezelf een beetje goed, wat 
het misschien niet helemaal is.’ Bron: Het Parool, 2 november 2020.  

Politie stuurt groepen mensen weg bij IJssel in Deventer en in park in 
Zwolle 

De politie heeft woensdagavond een grote groep jongeren weggestuurd aan de Welle in 
Deventer. Vermoedelijk vanwege het mooie weer hadden zo'n honderd mensen zich verzameld 
aan de IJssel. Ook een grasveld verderop is ontruimd. In Zwolle heeft de politie Park de 
Wezenlanden ontruimd. 

De Welle aan de rand van de rivier in Deventer is, zeker nu alle terrassen al tijden zijn gesloten, 
een geliefde plek voor Deventenaren om elkaar op te zoeken en eventueel van een drankje te 
genieten. Bron: AD, 31 maart 2021. 
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Veiligheidsberaad rekent erop dat er over twee weken een plan is voor 
heropening maatschappij 

Het Veiligheidsberaad van de vijfentwintig burgemeesters die voorzitter zijn van een 
veiligheidsregio rekent erop dat er over twee weken een concreet plan is voor 
de heropening van de maatschappij. De burgemeesters willen dat er dan een routekaart is 
met betrouwbare informatie over versoepelingen. ‘We hebben niks aan een routekaart die bij 
een tegenvaller weer aangepast moet worden. Het moet nu helder zijn’, aldus Hubert Bruls, 
voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen. 

Wanneer er mogelijk beperkingen worden losgelaten kon hij maandag nog niet zeggen. 

De burgemeesters zijn optimistisch over het tempo waarmee gevaccineerd wordt. Volgens hen 
zijn de vaccinaties nu goed op gang gekomen. ‘De prognose is uitstekend en nu moeten we 
het tempo erin houden. De vaccinatiegraad in het land moet nu echt een grote rol gaan spelen 
in beslissingen over lockdownmaatregelen’, vindt Bruls. Bron: AD, 29 maart 2021. 
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Surveillance op het strand © Politie.nl  
 

Drukte op Scheveningen, agent krijgt vuist in zijn gezicht 
 
Een agent is gisteravond tijdens zijn werk in zijn gezicht geslagen. De agent kreeg een vuist 
in zijn gezicht toen hij een scooterrijder wilde aanhouden die onder invloed op de stoep reed.  
 
De scooterrijder en een vriend van hem, die de aanhouding wilde voorkomen, zijn 
gearresteerd. De agent heeft aangifte gedaan. Hij raakte niet gewond. 
 
De politie is vanwege het mooie weer sinds woensdagmiddag extra actief in Scheveningen om 
overlast te beperken. Het lekkere weer trok het nodige publiek en in de loop van de middag 
heeft de gemeente de Strandweg en een deel van de Vissershavenweg afgesloten voor verkeer.  
 
De politie heeft gisteren tientallen keren een proces-verbaal opgemaakt voor overtredingen, 
zoals het rijden zonder rijbewijs, mobiel bellen tijdens het rijden, snelheid, geluidsoverlast, 
geen gordel dragen, wildplassen, blowen op straat, overtreden van de avondklok en voor 
straatintimidatie. Daarnaast hebben zes personen een waarschuwing gekregen. 
 
De politie zegt dat meerdere strandtenthouders hun strandbedjes hadden uitgezet en alcohol 
schonken. Hier is door de handhavers van de gemeente Den Haag tegen opgetreden. Er zijn 
meerdere bestuurlijke rapportages opgemaakt. Bron: De Stentor, 1 april 2021. 
 
Canada heeft twijfels over coronavaccin AstraZeneca 

 
Door de problemen met het coronavaccin AstraZeneca in Europa, is er nu in Canada 
twijfel gerezen over het middel. Er komt een nieuwe analyse over de voordelen en de risico's 
op basis van leeftijd, meldt het Canadees geneesmiddelenbureau. 

 
Deskundigen van een nationaal comité voor inentingen adviseren het vaccin niet te prikken 
bij mensen onder de 55 jaar, melden Canadese media. De stappen volgen op meldingen uit 
Europa over enkele gevallen van ernstige bloedpropjes en bloedingen na een AstraZeneca-
vaccinatie, voornamelijk bij jonge vrouwen. In Canada zijn dergelijke incidenten niet gemeld. 
Bron: AD, 29 maart 2021.  
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De Canadese gezondheidsdienst adviseert om het vaccin voorlopig niet meer te gebruiken bij 
mensen onder de 55 jaar, totdat de risico's beter zijn bestudeerd. 

De stappen volgen op meldingen uit Europa over enkele gevallen van ernstige bloedpropjes en 
bloedingen na een AstraZeneca-vaccinatie, voornamelijk bij jonge vrouwen. In Canada, dat al 
ongeveer driehonderd duizend mensen vaccineerde met AstraZeneca, zijn dergelijke 
incidenten niet gemeld. 

Verschillende landen, waaronder Nederland, zetten de vaccinaties met AstraZeneca enige tijd 
stop vanwege de incidenten. Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA stelde na 
onderzoek dat er weliswaar een mogelijk verband is tussen het vaccin en de ernstige 
bloedproblemen, maar dat het risico op ernstige gevolgen door Covid-19 veel groter is. De 
gemelde problemen komen uiterst zelden voor, aldus EMA. 

Canada heeft twintig miljoen doses van het vaccin van AstraZeneca besteld. Daarnaast rekent 
het momenteel ook op de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en Johnson & 
Johnson. Bron: AD, 30 maart 2021.  

Geen besmettingen bij 5000 deelnemers marathon Japan 

 
Van de bijna vijfduizend vrouwen die op 14 maart de marathon van Nagoya liepen, 
is niemand besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldde de organisatie van de grootste 
marathon voor alleen vrouwen twee weken na het eerste massale hardloopevenement in 
Japan sinds de uitbraak van Covid-19. 
 
In totaal liepen 4704 vrouwen de 42,195 kilometer door Nagoya. De Japanse Mizuka Matsuda 
was de snelste met een tijd van 2.21.51. De organisatie had tal van maatregelen genomen om 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo mochten alleen Japanse vrouwen meedoen en 
waren er tal van hygiënevoorschriften waar de deelnemers zich aan moesten houden. 
Ook mondkapjes waren verplicht bij start en finish, maar tijdens het hardlopen mocht het 
kapje af. Bron: AD, 29 maart 2021.  
 
 

Bouwbedrijf en manager (64) volledig overhoop na coronaruzie, rechter 
maakt gehakt van bedrijf 

Door het onvoldoende naleven van de coronarichtlijnen moet een bouwbedrijf in 
Flevoland diep in de buidel tasten. Een ervaren werknemer met een prominente functie krijgt 
ruim 200.000 euro aan salaris, achterstallige beloningen en ontslagvergoedingen uitbetaald, 
nadat een slepend arbeidsconflict over de omgang met het coronavirus voor de rechter kwam.    

De kwestie draait om een 64-jarige werknemer, die sinds 2007 als manager verantwoordelijk 

is voor het kwaliteitsbeleid en onderhoud binnen de organisatie. Als in maart 2020 het 

coronavirus in Nederland uitbreekt, komen er bij de manager diverse vragen van collega’s 

binnen over hoe het bedrijf hiermee omgaat. Volgens een verklaring van een ex-collega is er 

op dat moment vanuit de directie nog niet tot nauwelijks gecommuniceerd en dat zorgt voor 

onduidelijkheid bij medewerkers. 

Wanneer er rond die periode een werknemer met coronasymptomen op de werkvloer 

verschijnt, adviseert de manager hem om uit voorzorg in quarantaine te gaan en dus thuis te 

werken. Als de directeur daarvan hoort, komt het tot een conflict. ‘Als het je niet bevalt, kun 

je je spullen pakken en lekker naar huis gaan’, krijgt de manager te horen. Volgens een andere 

collega die bij het gesprek aanwezig is, zou de directeur het coronavirus hebben vergeleken 

met een griepje. Het was bovendien niet aan de manager om te oordelen of iemand ziek was, 

zou de leidinggevende hebben gezegd. 
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Nog geen maand later ontstaat er op de werkvloer opnieuw een pittige discussie over de 

coronarichtlijnen, waarin de manager wijst op zijn eigen gezondheidsproblemen. Vanwege een 

geplande operatie aan zijn neusholte en luchtwegen behoort hij tot de risicogroep en daarom 

wil hij absoluut een besmetting met corona voorkomen. De directeur trekt in die discussie 

wederom fel van leer. ‘Ik hoorde hem vertellen dat hij corona slechts een griepje vond en dat 

hij de organisatie niet liet regeren door angst’, verklaart een aanwezige oud-collega tegenover 

de rechter. ‘Ik hoorde hem wederom fel reageren met de boodschap dat als het de manager 

niet bevalt hij dan zijn spullen mag pakken.’ 

In de maanden daarop blijft de manager, die een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft, 

gewoon aan het werk. De bom barst als er in juli een bedrijfsetentje plaatsvindt, waar volgens 

de man de coronaregels opnieuw niet worden nageleefd. Hij verlaat het restaurant voortijdig. 

Een week later krijgt hij van de directeur een voor hem teleurstellende bonus. Vervolgens 

meldt de werknemer zich ziek met stress- en burn-outklachten. Die zouden zijn ontstaan als 

gevolg van een arbeidsconflict, oordeelt een behandelaar van de GGZ. 

Het bouwbedrijf, waarvan de identiteit is geanominiseerd, laat vlak daarna weten niet langer 

met de manager verder te willen. Als de werknemer hier niet mee akkoord gaat, besluit het 

bedrijf zijn salaris te bevriezen en eist dat de man gewoon weer op kantoor komt werken. Dat 

kan volgens de directie, omdat de manager niet als arbeidsongeschikt is beoordeeld. Het 

bedrijf wil echter helemaal van de werknemer af en stapt in januari naar de rechter om hem 

te kunnen ontslaan. Ze beschuldigen de manager van werkweigering en van het doelbewust 

aansturen op een conflict. ‘De verhouding tussen partijen is duurzaam en onherstelbaar 

beschadigd door alles wat er is voorgevallen’, verklaart het bedrijf.  

De kantonrechter in Almere trekt op basis van gesprekken met betrokkenen en interne e-

mails de conclusie dat niet de manager, maar de werkgever zelf meermaals ernstig verwijtbaar 

heeft gehandeld. Zo was het bedrijf medeplichtig aan de burn-outproblemen van de 

werknemer en was het ‘onzorgvuldig en nalatig’ in het opvolgen van de coronarichtlijnen van 

het RIVM. Dat laatste blijkt ook uit een brief van de directie, die uiteindelijk niet is verzonden 

aan het personeel, maar wel in de rechtszaak als bewijs wordt aangevoerd. In die brief valt te 

lezen dat werknemers verplicht zijn om naar kantoor te komen. ‘De beslissing van het 

management om thuiswerken niet toe te staan heeft er voor gezorgd dat we er nog steeds 

financieel sterk voor staan. Dat er geen gedwongen ontslagen zijn gevallen en dat we met volle 

vaart vooruitgaan’, valt te lezen. 

Tijdens de rechtszaak gaf de manager aan dat hij door de verstoorde arbeidsverhoudingen 

niet langer kan terugkeren op de werkvloer. De kantonrechter ging daarom akkoord met het 

beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Als gevolg daarvan moet het bouwbedrijf ruim 

200.000 euro overmaken. Bron: AD, 29 maart 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto ter illustratie; het zijn niet de werknemers in kwestie @ ANP 
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‘Coronakampioen’ of niet, Reimerswaalse gemeenteraad vergadert fysiek 
 
KRUININGEN - Ondanks dat Reimerswaal al dagen relatief de meeste coronabesmettingen 
van Nederland noteert,  komen de raadsleden morgen gewoon naar de raadszaal in Kruiningen 
om te vergaderen. ‘We willen het liever niet, maar mede vanwege een benoeming is het in dit 
geval toch handiger om fysiek te vergaderen’, zegt griffier Jeroen Spijk. 
 
Hij vertolkt daarmee het standpunt van de raadsmeerderheid. Alleen de CDA-fractie is het er 
niet mee eens. ‘Fysiek vergadert het tien keer beter, maar met deze omstandigheden kun je 
het gewoon niet maken’, vindt fractievoorzitter Olaf Buteijn. Hij gaat, net als PvdA-raadslid 
Marjolein Sinke,  via een videoverbinding vergaderen en stemmen over de onderwerpen die op 
de agenda staan. 
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De raadszaal van Reimerswaal staat al een jaar in 'corona-opstelling', zodat alle raadsleden 
anderhalve meter afstand kunnen bewaren. © Joeri Wisse 
 
Volgens Spijk is mede naar aanleiding van de oplopende cijfers het eerder genomen besluit 
om fysiek te vergaderen wel heroverwogen. ‘Men realiseert zich heel goed dat de gemeenteraad 
een voorbeeldfunctie heeft.’ Hij benadrukt dat alle voorbereidende vergaderingen wel digitaal 
via Zoom zijn gehouden. En dat de raadsleden zich dinsdag uiteraard aan alle 
coronamaatregelen houden. Ook is de vergadering vervroegd om te garanderen dat iedereen 
voor de avondklok thuis kan zijn. 
 
Het is overigens niet verboden voor volksvertegenwoordigers om samen te komen voor een 
vergadering. Zo vergadert de Tweede Kamer ook fysiek, zij het in aangepaste vorm. In 
Reimerswaal gaf de benoeming van een nieuwe griffier de doorslag. Stemmingen over personen 
moeten wettelijk gezien in het geheim via het invullen van briefjes verlopen. ‘Vrij recent is 
daarvoor wel een wettelijke uitzondering gemaakt, maar daar geeft men hier niet de voorkeur 
aan.’ Bron: PZC, 29 maart 2021.   
 
 

Meer en heviger geweld achter de voordeur 

Jeugdbescherming Brabant moet sinds vorige maand vaker acuut ingrijpen in 
gezinssituaties. Het gaat om een toename van 50 procent in februari ten opzichte van dezelfde 
maand vorig jaar. Ook Veilig Thuis West-Brabant ziet in de eerste maanden van 2021 een 
stijging. Situaties worden gewelddadiger en corona lijkt de boosdoener. Bron: AD, 30 maart 
2021.   

Jeugdbescherming Brabant moet sinds vorige maand vaker acuut ingrijpen in gezinssituaties. 
Het gaat om een toename van vijftig procent in februari ten opzichte van dezelfde maand vorig 
jaar. Ook Veilig Thuis West-Brabant ziet in de eerste maanden van 2021 een lichte stijging. 
Daarnaast worden situaties gewelddadiger. Corona lijkt de boosdoener. 

 



197 

 

 

Foto ter illustratie. © Hollandse Hoogte / ANP XTRA 

Jeugdbescherming Brabant intervenieert bij situaties, zoals die van een alleenstaande moeder 
met een verstandelijk beperkte zoon. Door corona is hij zijn structuur kwijt en zorgt dat voor 
escalaties thuis. Zijn moeder werkt in de zorg en kan nu niet voor haar zoon zorgen. Ze vindt 
het haar plicht om mensen te helpen, zeker in coronatijd. Dan komt jeugdbescherming in 
beeld.  Bron: BN De Stem, 30 maart 2021. 

Honden die levensgevaarlijk bijten 

Hondentrainster Yvette van Veldhuijsen heeft het sinds corona drukker dan ooit. Het lijkt 
leuk: een hond aanschaffen om de eenzaamheid of de sleur van de lockdown te verdrijven, 
maar de laatste maanden stuit ze steeds vaker op honden met slechte gezondheid die 
bovendien levensgevaarlijk bijten. ‘We koersen af op een nationale ramp aan bijtincidenten’, 
zegt Yvette. ‘Gekocht in de coronacrisis, maar wie neemt verantwoordelijkheid voor die 
honden?’  

Dat ze weer een te agressieve hond moest laten afmaken raakte hondentrainster Yvette van 
Veldhuijsen uit Epe afgelopen weekend diep. Al jaren probeert ze via Stichting Alert 
probleemgevallen te trainen en herplaatsen. Maar de laatste maanden stuit ze steeds vaker 
op honden met slechte gezondheid, die levensgevaarlijk bijten. ‘Gekocht in de coronacrisis, 
maar wie neemt verantwoordelijkheid voor die honden?’  

Yvette van Veldhuijsen is al vijfentwintig jaar hondentrainster en sinds corona drukker dan 
ooit. Via Stichting Alert komt ze in actie bij agressieve honden. Ze is net terug van de praktijk 
van dierenarts Linda Voorhorst van Dierenartsenpraktijk Epe Centrum. Voorhorst heeft 
zaterdag een ‘levensgevaarlijke hond’ van  tien maanden uit Waalwijk moeten euthanaseren. 
Ze werd er zo boos van dat ze erbij stond te huilen. Het is niet de eerste, en verwachten ze, 
zeker niet de laatste. ‘Hartverscheurend is het wel.’ Bron: AD, 30 maart 2021. 

Epidemiologen denken dat coronavirus zodanig muteert dat huidige 
vaccins niet meer effectief zijn  

Twee derde van 76 epidemiologen uit 28 landen denkt dat het coronavirus binnen een 
jaar zodanig muteert dat de meeste huidige vaccins niet meer effectief zijn, blijkt uit een 
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enquête die is uitgevoerd door de zogeheten People's Vaccine Alliance, waarvan onder meer 

Oxfam Novib en Amnesty International deel uitmaken.  

Het delen van patenten en kennis kan volgens driekwart van de ondervraagden 
de vaccinatiedekking vergroten. 'Maak ze publiek goed', klinkt het. Belangrijk, omdat 88 
procent verwacht dat een aanhoudend lage vaccinatiegraad in veel landen het 
waarschijnlijker maakt dat vaccinresistente mutaties optreden. 

Volgens de vaccinalliantie kan, met het huidige tempo, slechts 10 procent van de mensen in 
de meeste arme landen volgend jaar gevaccineerd worden. ‘Van het eerlijk verdelen van 
vaccins nog niets terecht gekomen', zegt epidemioloog Amrish Baidjoe. ‘Als arme landen niet 
kunnen vaccineren, hebben we wereldwijd een probleem.' Bron: AD, 30 maart 2021.  

Universiteit van Oxford heeft Nederland in vroeg stadium pandemie 
gevraagd te investeren in zijn coronavaccin AstraZeneca 

De Universiteit van Oxford heeft Nederland al in een vroeg stadium van de pandemie gevraagd 
om te investeren in zijn coronavaccin. Dat meldt de NOS. Premier Rutte en het ministerie van 
VWS kregen dit verzoek in april 2020 van Oxford onder ogen en er zijn daarna gesprekken 
geweest, maar een deal kwam er uiteindelijk nooit. Als dat wel zo was geweest, dan had 
Nederland nu waarschijnlijk veel meer AstraZeneca-vaccins gehad. 

Dat blijkt uit achtergrondgesprekken die de NOS voerde met directbetrokkenen op voorwaarde 
van anonimiteit, en uit een brief aan premier Rutte die door de NOS is ingezien. Daags na het 
verzoek aan Rutte kondigden AstraZeneca en Oxford University een samenwerking aan, in de 
weken daarna stopten de gesprekken over een Nederlandse investering. Onterecht, zeggen 
bronnen in het Verenigd Koninkrijk; Nederland had toen nog wel degelijk de kans om mee te 
doen, als het zelf veel actiever had gehandeld. Bron: AD, 30 maart 2021.  

CBG blijft adviezen EMA volgen met betrekking tot vaccin AstraZeneca 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) blijft in de besluitvorming over het 
vaccin van AstraZeneca de adviezen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) volgen. 
Het Duitse besluit om het bewuste vaccin uit voorzorg niet meer te geven aan mensen onder 
de 60 jaar, verandert niets aan die lijn, maakt een woordvoerster van de Nederlandse 
medicijnautoriteit duidelijk. 

Het veiligheidscomité van het EMA, waar het CBG zelf ook in is vertegenwoordigd, beoordeelt 
alle meldingen over mogelijke bijwerkingen van het middel en komt naar verwachting eind 
volgende week weer met conclusies en aanbevelingen. Die zijn leidend. ‘Alle meldingen 
worden besproken in Europees verband. Mocht er aanleiding voor zijn, dan nemen we 
maatregelen’, aldus de woordvoerster van het CBG. Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) maakte dinsdagavond al duidelijk nu geen reden te zien om het Duitse 
besluit te volgen. 

In zeldzame gevallen is in de dagen en weken na een prik met het AstraZeneca-vaccin melding 
gedaan van stolselvorming (trombose) in het bloed, soms in combinatie met een tekort aan 
bloedplaatjes. Deskundigen van het EMA konden nog niet met zekerheid vaststellen of de 
bloedproblemen door het vaccin komen, of toeval zijn. Ze constateerden dat de sterfgevallen 
en ziekenhuisopnames die het vaccin voorkomt, zwaarder wegen dan de mogelijke 
bijwerkingen, die zeer uitzonderlijk zijn. 

In Duitsland heeft de regering op advies van de vaccinatiecommissie besloten geen mensen 
onder de 60 jaar meer te vaccineren met AstraZeneca. De Duitse medische autoriteiten 
hebben tot nog toe eenendertig meldingen gekregen over trombose in de hersenen. Onder die 
noemer vallen bijvoorbeeld herseninfarcten. In vrijwel alle gevallen ging het om vrouwen 
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tussen de 20 en 63 jaar. Negen van de patiënten zijn overleden. Ook hier is niet onomstotelijk 
bewezen dat het vaccin de oorzaak was, maar de Duitse regering handelt uit voorzorg. 

In Nederland worden momenteel zestigplussers, maar ook jongere mensen die in de zorg 
werken en mensen met bepaalde aandoeningen en beperkingen gevaccineerd met het bewuste 
vaccin. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat weten dat huisartsen regelmatig 
vragen krijgen over het middel. ‘De meesten kiezen er nadat ze zich door hun huisarts hebben 
laten informeren voor om de prik te nemen.’ 

Harde cijfers over mensen die vanwege zorgen afzien van het vaccin heeft de vereniging niet. 
‘Als iemand die is uitgenodigd niet komt, geeft de huisarts het vaccin aan een andere patiënt.’ 
Dat kan ook iemand zijn die eigenlijk niet binnen de doelgroep valt die aan de beurt is. Als 
het om de veiligheid van vaccins gaat, vertrouwt de LHV op het oordeel van de instanties. 

Het veiligheidscomité van het EMA houdt van 6 tot 9 april besprekingen waarin de meldingen 
over AstraZeneca aan de orde komen. Bron: AD, 31 maart 2021.  

EMA spreekt vandaag over mogelijke bijwerkingen vaccin AstraZeneca 

Het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 
spreekt woensdagmiddag weer over de mogelijke bijwerkingen van het coronavaccin van 
AstraZeneca. Een woordvoerster van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), 
dat zelf ook meedoet aan de vergadering, laat weten dat ook de meldingen uit Duitsland daar 
aan de orde zullen komen. 

Voor de Duitse regering waren meldingen over uiterst zeldzame, maar ernstige 
bloedproblemen reden om het vaccin niet meer aan mensen onder de zestig jaar te geven. Bij 
de medische autoriteiten in het land zijn 31 meldingen binnengekomen over trombose in de 
hersenen in de periode na een prik met AstraZeneca. In vrijwel alle gevallen ging het om 
vrouwen onder de 60 jaar. Of het vaccin echt de oorzaak is staat niet vast, maar de Duitse 
regering geeft de vaccins uit voorzorg alleen nog aan mensen boven de zestig jaar. 

De Nederlandse autoriteiten hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de oordelen van EMA 
hier bepalend zijn voor de besluitvorming. In veiligheidscomité PRAC (Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee) zitten afgevaardigden van alle EU-lidstaten. Het is op voorhand niet 
duidelijk of de bijeenkomst al tot conclusies zal leiden. 

EMA vindt tot nog toe dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin zwaarder wegen dan de 
nadelen. Er zijn meer meldingen gedaan over trombose en een tekort aan bloedplaatjes na de 
prik met AstraZeneca, maar die zijn heel zeldzaam en een verband met het vaccin is 
vooralsnog niet aangetoond. 

Frankrijk ging Duitsland voor met een leeftijdsbeperking. In dat land worden alleen mensen 
van vijfenvijftig jaar en ouder geprikt met het bewuste vaccin. Bron: AD, 31 maart 2021.  

Brandweermensen ziek of in quarantaine 

Niet eerder dit coronajaar waren er zoveel brandweermensen ziek of in quarantaine. Ploegen 
draaien extra diensten om dat gat op te vullen. Brandweercommandant Esther Lieben vraagt 
voor de veiligheid van iedereen om voorrang bij het vaccineren voor alle hulpverleners in de 
frontlinie. Bron: AD, 30 maart 2021   

Corona-uitbraken teisteren Haagse brandweer: 'geef hulpverleners 
voorrang bij vaccineren'  
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Foto ter illustratie Brandweer Haaglanden 
 
DEN HAAG - Bij de Haagse brandweer leven zorgen over het hoge aantal coronabesmettingen 
en ziekteverzuim onder de brandweerlieden. Volgens commandant Esther Lieben zijn in een 
mum van tijd complete ploegen uitgevallen. Zij pleit er dan ook voor om hulpverleners 
voorrang te geven bij het vaccineren om zo te voorkomen dat de veiligheid in het geding komt 
als er niet genoeg personeel overblijft. 
 
Volgens Lieben zijn de oplopende coronabesmettingen onder de jeugd een van de grootste 
oorzaken voor uitval onder het personeel. 'Veel personeelsleden nemen het virus per ongeluk 
vanuit huis mee. Als zij dan in de ploeg komen, betekent dat dat de hele ploeg een PCR-test 
moet doen en in quarantaine moet.' 
 
De brandweer moet wel strikt zijn met de maatregelen, beaamt Lieben. Zo wordt zo veel 
mogelijk rekening gehouden met de bestaande protocollen. 'Maar tijdens een brand of een 
reanimatiesituatie is het voor ons niet mogelijk om afstand te houden tot elkaar, maar ook 
niet tot het slachtoffer.' 
 
De huidige situatie bij de Haagse brandweer is nog niet eerder voorgekomen tijdens de 
coronacrisis. 'We hadden draaiboeken klaarliggen toen de pandemie vorig jaar losbarstte. 
Daarin staat wat er moet gebeuren bij een hoge besmettingsgraad onder het personeel en de 
uitval van ploegen. Toen hebben we die nog niet nodig gehad, maar nu wel', zegt Lieben in het 
radioprogramma West Wordt Wakker. 
 
Volgens de brandweercommandant is het inmiddels al twaalf keer gebeurd dat een volledige 
ploeg vanwege corona niet ingezet kon worden. In die gevallen werden de gaten opgevuld door 
andere ploegen en moesten er extra diensten gedraaid worden. 'Onze mensen zijn heel 
gemotiveerd om mensen te blijven helpen, en blijven zich daar continu voor inzetten. Ik vind 
dan dat ik als werkgever mijn mensen moet beschermen zodat ze dat kunnen blijven doen.' 
 
De corona-uitbraken onder de brandweerlieden lijken zich te beperken tot de Haagse 
eenheden. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben zij tot 
nu toe geen last gehad voor grootschalig ziekteverzuim en personeelsgebrek. 
 
'Wij hebben vorig jaar kort één kazerne tijdelijk buiten werking moeten stellen nadat daar 
iemand besmet is geraakt, maar er is hier geen sprake van corona-uitbraken waarbij hele 
ploegen in quarantaine moesten,' aldus de woordvoerster. 'Als iemand wel positief is volgen 
we alle protocollen.' 
 
Lieben hoopt dat niet alleen de brandweer, maar ook alle andere hulpverleners voorrang 
krijgen bij het vaccineren. 'Alle hulpverleners in de frontlinie, waar je niet altijd kunt 



201 

 

voorkomen dat je in contact komt met mogelijk besmette mensen, moeten nu gevaccineerd 
worden', pleit ze. 'Als we die voorrang niet krijgen blijven we gewoon doorrommelen zoals we 
gewend zijn.'  Bron: Omroep West, 30 maart 2021.  
 
 

Hoe de brandweer geoefend blijft in Corona tijd  

 

Brandweermensen moeten geoefend blijven om hun vak zo optimaal mogelijk uit te kunnen 
voeren. (Technische) ontwikkelingen volgen elkaar snel op, maar ook het samenwerken met 
directe collega’s is van groot belang om snel en efficiënt te kunnen handelen bij incidenten. 
Hulpverlenen gaat 24/7 door en kan niet aan kwaliteit inboeten. Oefenen is voor 
brandweermensen cruciaal om hun taak, vaak in moeilijke omstandigheden, veilig en goed 
uit te kunnen voeren. Helaas, door Coronamaatregelen, is ook bij de brandweerorganisatie 
veel stil komen te liggen, waaronder het praktisch oefenprogramma. Komende weken starten 

we echter (coronaproof) weer op. 
Oefeningen van brandweermensen werden eerder al afgeschaald qua intensiteit, maar 
vanwege de lockdown en avondklok kwam dit gehele programma eind 2020 stil te liggen. De 
voortdurende afweging tussen de noodzaak van het borgen van vakmanschap versus het 
voorkomen van besmettingen en onze maatschappelijke voorbeeldfunctie, maakt het moeilijk, 
maar niet onmogelijk geoefend te blijven. Online kon al volop geoefend worden, en ook op 1,5 
meter afstand werden creatieve oplossingen gevonden, bijvoorbeeld met Virtual Reality 
oefeningen. Uiteraard is dit voor een brandweerman of –vrouw niet voldoende. Een tijdje niet 
praktisch oefenen is nog te verantwoorden; maar we belanden nu langzaam in een situatie, 
waar het uitblijven van fysiek oefenen te lang voortduurt. 

De brandweerorganisatie achter de mannen en vrouwen op straat staat echter niet stil. We 
hebben ons ondertussen ontwikkeld op het ‘Corona-proof’ maken van onze praktische 
oefeningen en daarin zijn we gegroeid, mede ondersteund door een brancherichtlijn. Daarom 
starten we als korps Kennemerland de komende weken kleinere oefeningen weer op. We 
richten ons op oefeningen die bijdragen aan het doel om risico’s op onveilige situaties te 
verkleinen. Uiteraard houden de mensen zich aan de coronamaatregelen en vinden deze 
oefeningen plaats buiten het venster van de avondklok. 

Veiligheidsregio Kennemerland heeft zowel de GGD als de brandweer onder haar hoede. De 
brandweerorganisatie biedt momenteel heel wat ondersteuning aan de GGD, rondom 
bijvoorbeeld teststraten en entryscreening. 

Collega’s uit ons brandweerkorps, maar ook vanuit de GGD zijn bereid hier hun ervaringen 
over te delen. Zo vertelt collega Maurice, vrijwilliger bij Brandweer Beverwijk graag meer over 
zijn taak als projectleider bij het ‘screenen’ van binnenkomende reizigers op Schiphol en in de 
haven van IJmuiden. Op Schiphol bijvoorbeeld, lopen medewerkers dagelijks tien tot vijftien 
kilometer (!) tussen de verschillende gates in de overdekte luchthaven. Maurice: “Het leuke 
vind ik ook dat collega’s van alle rangen en standen daar fantastisch met elkaar samenwerken. 
Iedereen binnen de organisatie is één telefoontje van je verwijderd. Of je nu een hoofdofficier 
bent of aspirant brandwacht: we hebben allemaal hetzelfde doel en we doen het samen.’ Bron: 
rodi.nl, regio, 5 maart 2021.  

Brandweer heeft nieuwe taken door corona: 'proberen andere 
hulpverleners te ondersteunen' 

In de afgelopen maanden zijn de taken van de brandweer veranderd. Werkzaamheden als 
voorlichting geven aan scholen en verzorgingstehuizen kunnen in verband met de maatregelen 
niet doorgaan. Maar er is genoeg te doen, want de brandweer probeert het 
ambulancepersoneel zo goed mogelijk te ondersteunen in deze tijd.  

'Het ambulancepersoneel heeft het hartstikke druk, die mensen werken zich het snot voor de 
ogen', vertelt Tijs van Lieshout, commandant van de Amsterdam brandweer. 'Dus als een 
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ambulance ontsmet moet worden, dan doen we dat hier beneden op de kazerne. We proberen 
onze zusters en broeders, de hulpverleners, te ondersteunen.'  

Normaliter geeft de brandweer cursussen en voorlichtingen over brandveiligheid. Zo komen 
ze op bezoek bij scholen en verzorgingstehuizen, maar ook aan huis om rookmelders op te 
hangen en oefeningen te doen. Door corona zijn sommige van deze taken weggevallen. 'Alles 
waar we met hele ploegen dicht in contact komen met inwoners van de stad, dat hebben we 
opgeschort', vertelt Van Lieshout.  

Ook bij het ondersteunen van het ambulancepersoneel wordt er zo coronaproof mogelijk 
gewerkt. Brandweerman Vincent Sewgobind laat de speciale witte pakken en medische 
mondkapjes zien. 'Als het blijkt dat iemand wel COVID heeft, dan gaan we over op een pak 
met ademlucht, dus dan kunnen we niet besmet raken.'  Bron: Echt Amsterdams Nieuws, 29 
januari 2021.  

Brandweer ontsmet ambulances na vervoer coronapatiënt: 'best warm 
zo'n pak' 

Brandweermensen houden zich sinds deze week ook bezig met het ontsmetten van 
ambulances die zijn gebruikt voor het vervoer van coronapatienten. Er gaan dagelijks zo'n 
tien ambulances door de 'coronawasstraat' in de brandweerkazerne aan de Ringdijk in Oost. 

Naast de ambulance wordt ook de gebruikte apparatuur door de brandweer schoongemaakt. 
De brandweermensen dragen een pak, mondkapje en spatkap om te zorgen dat ze zelf niet 
besmet raken. 'Het is best wel warm', vertelt  brandweerman Hans Meijer. 'Als je er een paar 
achter elkaar hebt, dan ben je blij als je je pak uit kunt doen.' 

Het ambulancepersoneel is volgens hem over het algemeen positief. 'De meesten vinden het 
gewoon lekker dat ze eventjes een bakkie kunnen doen en dat wij voor hen de ambulance 
ontsmetten. Alhoewel er heel veel zijn die zeggen, het ligt niet in onze aard om het werk uit 
handen te geven. Maar nu jullie er toch zijn is het toch wel fijn.' Bron: Echt Amsterdams 
Nieuws, 12 november 2020.   

Brandweer biedt hulp aan verpleeghuis Gooiers Erf vanwege corona-
uitbraak 

HILVERSUM - Het brandweerpersoneel uit Gooi- en Vechstreek gaat het personeel van het 
Hilversume verpleeghuis Gooiers Erf de komende tijd ondersteunen. Dit is hard nodig, 
aangezien het verpleeghuis getroffen is door een corona-uitbraak, ook onder het personeel.    

De brandweermensen gaan helpen met ondersteunende werkzaamheden, zoals het schenken 
van koffie aan de bewoners, hulp bij eetmomenten en het maken van een praatje met de 
bewoners.  

Brandweercommandant bij veiligheidsregio's Flevoland en Gooi- en Vechtstreek John van 

der Zwan is trots dat de brandweer hulp biedt. ‘Het is mooi dat we elkaar in deze moeilijke 

tijden kunnen ondersteunen.’ 
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Verpleeghuis Gooiers Erf - Google Maps 

Maar, de inzet mag niet ten koste gaan van het eigen werk. Daarom worden geen 
brandweermensen ingezet uit de 24-uursdienst en ook geen mensen van de meldkamer. In 
plaats daarvan worden mensen uit de zogheten ondersteunende diensten ingezet en wordt bij 
vrijwilligersposten gekeken of mensen daar kunnen helpen. 

Samen met de GGD en Gooiers Erf is een rooster gemaakt voor het brandweerpersoneel. Dit 
gaat vanaf maandag 11 januari in, voor een periode van een maand. 

Het is niet de eerste keer dat het verpleeghuis Gooiers Erf wordt getroffen door een corona-
uitbraak. Eerder sloot het verpleeghuis haar deuren nadat zeven bewoners en zes 
medewerkers positief waren getest. Zij moesten toen alle zeilen bijzetten om bewoners door de 
coronasluiting te slepen Ook toen werd extra personeel ingezet en werd zelfs gekeken of het 
leger en het Rode Kruis konden helpen. Bron: NH Nieuws, 8 januari 2021.  

Brandweer takelt mogelijke coronapatiënt uit huis; Victoriberg in 
Noordwijkerhout afgesloten  
 

 

@ flashlight fotografie  
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De brandweer heeft zondagmiddag een mogelijke coronapatiënt uit huis getakeld op de 
Victoriberg in Noordwijkerhout. De straat is ongeveer een uur in beide richtingen afgesloten 
geweest.  
 
Meerdere brandweermannen in witte pakken hebben de patiënt eerst met behulp van 
tuilijnen naar beneden getakeld. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Na 
de actie moesten de brandweermannen ontsmet worden. Bron: Leidsch Dagblad, 21 maart 
2021. 
 

Aantal opnames ic twee keer zo groot als tijdens eerste piek, heropening 
scholen oorzaak van groei  

Vandaag wordt volgens Stichting Nice, die sinds het begin van de coronacrisis rapporteert 
over de situatie op de intensive cares, de tienduizendste Nederlandse coronapatiënt 
opgenomen. Het aantal mensen dat na de zomer op de ic terecht kwam, is nu ruim twee keer 
zo groot als tijdens de eerste piek, een jaar geleden. ‘Deze trieste mijlpaal geeft aan hoe groot 
de inspanning van de Nederlandse IC’s het afgelopen jaar is geweest', stelt de stichting in een 
toelichting. 

De gemiddelde leeftijd van de ic-patiënten ligt rond de drieënzestig jaar. Ongeveer een derde 
is jonger dan zestig jaar, en iets meer dan tien procent is jonger dan vijftig jaar. Ruim zeventig 
procent is man en de gemiddelde BMI (body mass index, een maatstaf voor overgewicht) is 
ongeveer negenentwintig. Voor volwassenen ligt dat gemiddelde in de categorie ‘overgewicht’. 
Obesitas begint bij een BMI van 30. Bron: AD, 30 maart 2021.  
 
 

Tienduizendste ic-opname een feit, dertien procent meer besmettingen: 
‘alle wijzers in het rood’ 

 
De afgelopen zeven dagen zijn bijna tweeënvijftigduizend mensen positief getest op het 
coronavirus. Dat is een kleine dertien procent meer dan een week eerder. Vergeleken met drie 
weken terug zijn er ongeveer zestig procent meer besmettingen. Ondertussen passeren de 
Nederlandse ic's de grens van tienduizend corona-opnames sinds het begin van de pandemie. 
 
‘We zitten nog steeds in een kwetsbare, ernstige situatie’, zegt Aura Timen, hoofd 
infectiebestrijding bij het RIVM. Ook het aantal ziekenhuisopnamen neemt namelijk nog 
steeds toe. Dat zit inmiddels boven het niveau van half december, toen de strenge lockdown 
in ging. ‘Elke week belanden er driehonderd mensen op de intensive care. Dat is erg veel.’ 
 
Vandaag wordt volgens Stichting Nice, die sinds het begin van de coronacrisis rapporteert 
over de situatie op de intensive cares, de tienduizendste Nederlandse coronapatiënt 
opgenomen. Het aantal mensen dat na de zomer op de ic terecht kwam, is nu ruim twee keer 
zo groot als tijdens de eerste piek, een jaar geleden. ‘Deze trieste mijlpaal geeft aan hoe groot 
de inspanning van de Nederlandse ic’s het afgelopen jaar is geweest', stelt de stichting in een 
toelichting. 
 
Volgens het RIVM staan tijdens de derde golf inmiddels ‘alle wijzers in het rood’. Er zijn meer 
mensen met klachten, daardoor is het drukker in de teststraten, en het percentage van de 
tests dat positief uitpakt is iets gestegen. ‘Dan kom je bij een groter aantal positieve gevallen.’ 
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Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. © ANP 
 
Het reproductiegetal, dat aangeeft op hoeveel mensen iedere besmette persoon het virus 
overdraagt, kon tot 15 maart berekend worden en lag toen op 1,07. Dat is een lichte daling 
ten opzichte van de week daarvoor, toen het 1,11 was. Bij een R van 1,07 groeit de epidemie 
nog wel. 
 
Relatief de meeste besmettingen vallen in Zuid-Holland Zuid, de regio rond Dordrecht en 
Gorinchem. Ook rond Rotterdam, in Noord-Holland, in Oost-Brabant en in het noorden van 
Limburg testen veel mensen positief.  
 
Opnieuw werd een recordaantal mensen getest: ruim 550.000. Van de testen waarvan 
inmiddels een uitslag bekend is, was 8,5 procent positief. Dat percentage schommelt al een 
paar weken rond die koers. Opnieuw werden meer dan 100.000 basisschoolleerlingen getest.  
 
We zien nu weer dat mensen vaker naar het werk gaan, het percentage mensen dat thuiswerkt 
daalt. Dat is niet verstandig 
 
De heropening van de scholen is volgens Timen één van de oorzaken van het verder groeien 
van de epidemie. ‘Dat hebben we ook gezegd toen we hierover adviseerden. Of de situatie nog 
onder controle is? Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, houden we het onder controle. 
Dat hebben we dus zelf in de hand. We zien nu weer dat mensen vaker naar het werk gaan, 
het percentage mensen dat thuiswerkt daalt. Dat is niet verstandig.’ 
 
Ze roept Nederlanders op zich nog ‘een paar maanden’ aan de maatregelen te houden. ‘Het 
seizoenseffect zal op een gegeven moment optreden, verwachten we, en het effect van 
vaccinaties zal zichtbaar worden. Maar tot die tijd moeten we scherp zijn.’ 
 
Eén positieve ontwikkeling is er overigens wel te benoemen. Opnieuw overleden minder 
ouderen aan het virus. Onder 80-plussers die afgelopen week positief testten op het virus 
werden achtenveertig coronasterfgevallen geregistreerd. Dat waren er vier weken geleden nog 
honderdelf, en acht weken geleden honderddrieëntachtig. Bij deze groep is het 
vaccinatieproces al vergevorderd. 
 
Op de intensive cares zijn van de tienduizend coronapatiënten die daar tot nu toe opgenomen 
zijn, 2732 mensen overleden. De kans op overlijden neemt ook op de ic toe naarmate een 
patiënt ouder is. ‘Het is goed te realiseren dat kans op overleving sterk daalt met de leeftijd’, 
zegt Dave Dongelmans, intensivist bij Amsterdam UMC en voorzitter van stichting NICE. ‘Van 
de patiënten tussen 65-70 jaar overleeft 65 procent. In de groep tussen 80-85 jaar overlijdt 
meer dan 65 procent.’  
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Medewerkers op de speciale Covid-IC afdeling in het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC). © Hollandse Hoogte / ANP 

De gemiddelde leeftijd van de ic-patiënten ligt rond de 63 jaar. Ongeveer een derde van de 
patiënten is jonger dan 60 jaar, en iets meer dan 10 procent is jonger dan 50 jaar. Ruim 70 
procent is man en de gemiddelde BMI (body mass index, een maatstaf voor overgewicht) is 
ongeveer 29. Voor volwassenen ligt dat gemiddelde in de categorie ‘overgewicht’. Obesitas 
begint bij een BMI van 30. 

Het aantal ic-patiënten van 10.000 lijkt op het totaal aantal mensen dat in een normaal jaar 
op een ic wordt opgenomen niet heel groot: dat zijn er 75- tot 80.000.  Deze cijfers vertellen 
echter niet het hele verhaal, stelt NICE. Normaal verblijft een patiënt gemiddeld 2,5 dag op 
een IC. Voor covid-patiënten was dat aanvankelijk ruim twintig dagen. Dat is inmiddels 
gedaald naar ruim 15 dagen: nog steeds zes keer zo lang als bij een ander type patiënt dus. 
Gevolg is dat op ruim de helft van de ic-bedden een coronapatiënt ligt: 682 op een totaal van 
1135. Bron: AD, 30 maart 2021.  

Ziekenhuizen: afgesproken aantal ic-bedden lijkt onhaalbaar 

Het plan om in geval van crisis op te schalen naar 1700 intensive care-bedden lijkt 
onhaalbaar. Terwijl de derde golf oprukt, vrezen ic-artsen niet genoeg handen aan het bed te 
kunnen krijgen. ‘Het personeel is uitgeput.’ 

‘We gaan niet aan het aantal bedden van maart vorig jaar komen, dat kan ik wel voorspellen. 
Op elke ic is de personeelsinzet gedaald’, zegt Harald Faber, hoofd van de ic in het Wilhelmina 
Ziekenhuis Assen. Zijn collega bij het UMC Groningen, Peter van der Voort, laat weten dat het 
hem zou ‘verbazen’ als Nederland tot 1700 bedden komt. Vorig voorjaar had het UMCG 112 
ic-bedden voor coronapatiënten beschikbaar. Nu zijn dat er 63.  

In een interview met deze site zei minister Hugo de Jonge zaterdag dat de ziekenhuizen indien 
nodig opschalen naar 1700 ic-bedden, ongeveer het niveau van de voorjaarspiek van vorig 
jaar. Daar is afgelopen zomer door de sector ook een plan voor opgesteld. Maar Diederik 
Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC), bevestigt dat dat 
moeilijk wordt. ‘Op veel ic's bestaan zorgen over de capaciteit, dat klopt. En als alle 75 ic's in 
Nederland twee, vijf of tien bedden minder kunnen leveren dan afgesproken, heb je een 
probleem.’ 

Een exact aantal bedden, durft Gommers niet te noemen. De NVIC gaat deze week 
inventariseren hoeveel alle ic's kunnen leveren. ‘Het personeel op de ic is uitgeput. De rek is 
eruit, net als bij de rest van de Nederlanders. Als je ze nu vraagt of het lukt om weer zover op 
te schalen, zullen ze antwoorden dat dat niet gaat. Toch zullen we het nog één keer moeten 
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doen, we zetten de schouders eronder. Daar hebben we alle hulp bij nodig. Afschalen van de 
reguliere zorg is onvermijdelijk, dat is nu alweer begonnen.’ Bron: AD, 30 maart 2021.  

 

189 sterfgevallen na vaccinatie tegen coronavirus 

Er zijn bij bijwerkingencentrum Lareb tot nu 189 meldingen over sterfgevallen na 
inenting tegen het coronavirus binnengekomen. Het centrum ziet echter geen 'patronen van 
klachten' die wijzen op bijwerkingen van de vaccins waaraan mensen kunnen zijn overleden. 
De afgelopen twee weken zijn 51 nieuwe overlijdens gemeld. 

De meeste personen die overleden, waren 80 jaar of ouder en hadden door hun hoge leeftijd 
een slechte gezondheid of onderliggende aandoeningen. Die vormen volgens Lareb 'de meest 
voor de hand liggende verklaring' voor overlijden. Bij enkele van hen kunnen bijwerkingen van 
het vaccin, zoals koorts, de gezondheid hebben verslechterd. 

Het bijwerkingencentrum kijkt onder meer naar het vaccin van AstraZeneca en heeft tot nu 
toe drie meldingen gekregen van mensen met een combinatie van bloedstolsels (trombose) 
met een laag aantal bloedplaatjes in het bloed (trombocytopenie). De Nederlandse gevallen 
wijken wel af van de 25 meldingen uit andere EU-landen. 

Het Lareb heeft in de afgelopen maanden 26.015 meldingen gekregen, waarin 151.771 
mogelijke bijwerkingen van de coronavaccins worden genoemd. De meeste mensen hadden 
last van hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid en voelden zich niet lekker. Die bijwerkingen 
zijn allemaal bekend en ontstaan juist doordat het vaccin zijn werk doet. Bron: AD, 30 maart 
2021.    

Ook mensen jonger dan 60 jaar blijven gevaccineerd met vaccin 
AstraZeneca 

In Nederland blijven ook mensen jonger dan zestig jaar ingeënt worden met het vaccin 
van AstraZeneca. Er is geen reden om alleen mensen boven de zestig jaar dit vaccin te geven, 
stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) desgevraagd. 
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Duitsland heeft wel besloten deze vaccins vanaf woensdag alleen voor zestig plussers te 
gebruiken. Dat gebeurt vanwege 'zeldzame, maar zeer ernstige bijwerkingen' die kunnen 
optreden, zoals bloedstolsels in het hoofd. Die traden vooral op bij vrouwen onder de 
vijfenvijftig jaar. Voor mensen onder de zestig jaar kan inenting met AstraZeneca alleen nog 
als een arts dat voor een betrokkene specifiek goedkeurt. 

VWS stelt vanavond te varen op de deskundigen van het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Zij zeggen dat het 
vaccin veilig is. Sindsdien zijn er geen nieuwe ontwikkelingen, aldus een woordvoerder van 
het ministerie. Zorgminister Hugo de Jonge kondigde vorige week aan dat er 'de komende tijd 
extra wordt ingezet op goede voorlichting' over het Brits-Zweedse vaccin. Bron: AD, 30 maart 
2021. 

 

 

 

Prins Bernhard heeft zich dinsdag laten inenten tegen het coronavirus. De tweede zoon van 
prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven kreeg zijn eerste prik in het UMC Amsterdam. 

‘Sinds afgelopen woensdag worden hoogrisicopatiënten van Amsterdam UMC uitgenodigd om 
hun vaccinactie tegen het coronavirus te halen. Vandaag was Bernhard van Oranje aan de 
beurt en hij hoopt dat iedereen die ook een uitnodiging ontvangt, een vaccinatie komt halen’, 
twittert het ziekenhuis bij een foto waarop te zien is dat Bernhard wordt ingeënt. In zijn 
Instagram Stories laat hij de foto zien met een juichend figuur erbij. 

De 51-jarige Bernhard heeft lymfeklierkanker gehad en hoort daarom tot de risicogroep. Hij 
is de eerste van de koninklijke familie waarvan een beeld van de inenting is verspreid. 

Begin dit jaar werd bekend dat prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Máxima 
zich zullen laten inenten wanneer ze aan de beurt zijn. Dat geldt ook voor Margriet en Pieter 
van Vollenhoven. Bron: De Stentor, 30 maart 2021.  

Nederland heeft toestemming van EU om reisorganisatoren te steunen 

De Europese Commissie geeft Nederland toestemming om reisorganisatoren te steunen met 
het zogeheten voucherfonds. Met dit fonds van 400 miljoen euro wil de overheid aanbieders 
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van pakketreizen leningen verstrekken waarmee ze klanten kunnen terugbetalen voor reizen 
die wegens de coronapandemie niet doorgingen. 

Zonder de overheidssteun zouden veel reisondernemingen in de financiële problemen komen 
op het moment dat klanten hun geld voor geschrapte reizen terug moeten krijgen. Dat geld is 
er amper, terwijl wel er wel vouchers werden uitgegeven. Alleen het aanbieden 
van vervangende reizen is nog steeds niet mogelijk. Bron: AD, 30 maart 2021. 

Geen publiek bij bekerfinale Ajax en Vitesse 

Er zal definitief geen publiek zijn bij de KNVB-bekerfinale tussen Ajax en Vitesse, dat meldt 
voetbalbond KNVB.  

De KNVB is met alle betrokken partijen tot de conclusie gekomen dat met het verlengen van 
de coronamaatregelen door het kabinet tot en met 20 april er geen mogelijkheden overblijven 
om toeschouwers te ontvangen. De finale is op 18 april.  

 

Een lege Kuip @ ANP 

Op de laatste persconferentie van het kabinet zei minister Hugo de Jonge (VWS) dat hij de 
optie om de bekerfinale met publiek te laten spelen nog open wilde houden. Inmiddels is 
echter duidelijk dat alle mogelijke scenario’s zijn afgevallen. De datum van de finale naar 
achteren schuiven zodat op een later moment er wel publiek bij mag zijn, is gezien het drukke 
speelschema, niet mogelijk. Alle nationale en internationale competities moeten zijn afgewerkt 
voordat het EK op 11 juni begint. 

Eric Gudde, directeur betaald voetbal KNVB, baalt. ‘Vorig jaar kon de finale van de TOTO 
KNVB-beker niet worden gespeeld, dit jaar moeten we dat zonder publiek doen. Dat is stevig 
balen, want niets is zo sfeervol als twee cupfighters die voluit voor deze grote prijs gaan, 
aangemoedigd door hun aanhang. Helaas moeten we daar nog een jaar op wachten. Wel zien 
we mogelijkheden dat het publiek binnenkort weer in de stadions kan, maar voor de 
bekerfinale komt dit helaas te laat.’ Bron: AD, 30 maart 2021.    

Tijdens EK vijf spelers wisselen 

Landen mogen op het Europees kampioenschap voetbal de komende zomer per duel vijf 
spelers wisselen. De UEFA heeft besloten de wisselmogelijkheden te verruimen. Normaal 
gesproken zijn drie wissels toegestaan. 
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De regel werd in andere competities al eerder versoepeld, in verband met de coronacrisis. 
Spelers konden zich hierdoor vaak minder goed voorbereiden, of moesten veel duels in korte 
tijd spelen met verhoogd risico op blessures. Ook voor de finales van de Nations League in 
oktober zal de versoepeling gelden.  

De UEFA stelt geen limiet meer aan het aantal toeschouwers dat mag worden toegelaten in de 
stadions in de Europese voetbaltoernooien. De overkoepelende organisatie laat de beslissingen 
voortaan aan de individuele landen over. Vanwege de coronamaatregelen mocht er sinds 1 
oktober van de UEFA niet meer dan 30 procent van de capaciteit gebruikt worden. 

De reden voor de versoepeling is dat de situatie in de 55 bij de UEFA aangesloten landen met 
betrekking tot corona sterk uiteenloopt. Het toelaten van toeschouwers uit het buitenland 
blijft wel verboden. De nieuwe afspraken gelden dit seizoen tot het einde van de competities 
in de Europa League en de Champions League. 

De enige Nederlandse club die internationaal nog actief is, is Ajax in de Europa League. 
Vooralsnog mogen er in Nederland van de autoriteiten geen toeschouwers in de stadions 
worden toegelaten. Bron: Ad, 31 maart 2021.    

 

Diana's verfwinkel in Nunspeet is ineens wereldberoemd: ‘klanten rijden 
soms drie uur om’ 

Diana van Surksum (49) beleeft een ware digitale stormloop op haar verf- en restylewinkel 
MaisonMansion in Nunspeet. Zes jaar geleden begon ze met helemaal niets. Nu noemt 
communicatiemedewerker Fleur Ondersteijn van Facebook haar ‘wereldberoemd’. Haar 
video's over klusprojecten zijn razend populair en bereiken soms wel driehonderdduizend 
mensen. Zij heeft een eigen verfmerk, klanten willen met Diana op de foto en rijden twee, drie 
uur om bij haar te komen winkelen. Haar succesfactor? ‘Ik ben gewoon mezelf.’ 
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Iedereen die niet kan verven, kan dat met mijn verven wel’, belooft ze. Op haar video's laat ze 
dat zien. Haar stopwoordje: hatseflats. ‘Ik maak restylen behapbaar en toegankelijk, laat alles 
zien, vertel hoe een verf ruikt en smeert.’ Diana van Surksum vindt vooral veel aanhang bij 
vrouwen. Van de 40.000 volgers in haar Facebook-groep Restylen in Huis zijn er 39.000 

vrouw, zegt ze. En die slepen hun partners weer mee naar de winkel.  Bron: AD, 30 maart 
2021. 

 

Mantelzorgers Ria Keen met haar broer Hans Keen. © Cees Elzenga / hetoog.nl  
 
 

Mantelzorgers in Oost-Nederland geven overheid dikke onvoldoende, 
zorgen om steun in de toekomst 

 
Mantelzorgers in Oost-Nederland missen in grote mate waardering van de overheid. Dat blijkt 
uit een onderzoek van zorgorganisatie Senior Service onder mantelzorgers. In Gelderland, 
Overijssel en Flevoland geven mantelzorgers de betrokkenheid van de overheid wél een minder 
beroerde beoordeling dan het landelijke gemiddelde van een 3,9. 

 
Mantelzorgers in Overijssel blijken zelf het meest coulant van alle provincies met een 
gemiddelde beoordeling van een 5,1 voor de overheid. In Flevoland (4,9) en Gelderland (4,3) is 
men nog minder tevreden. De mantelzorgers in deze twee provincies waarderen hun werk (7,1) 
wel meer dan de collega’s uit Overijssel: 6,6.  Bron: De Stentor, 30 maart 2021. 
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Pinkpop  © ANP Kippa 
 

Pinkpop gaat dit jaar niet door: ‘Amerikaanse acts nog te huiverig’ 

 
De 51e editie van Pinkpop zal dit jaar niet plaatsvinden. Dat laat de organisatie weten in een 
statement. Doordat grote acts hun deelname aan het festival annuleerden, zal Pinkpop pas 
weer in 2022 plaatsvinden. Pearl Jam is al bevestigd als headliner. 
 
‘Met pijn in ons hart moeten we helaas de 51e editie van Pinkpop opnieuw een jaar 
verplaatsen’, laat Pinkpop vanmiddag weten. Door de afmelding van Pearl Jam, nadat eerder 
ook al Post Malone afzegde, werd de line-up voor dit jaar wel erg karig. ‘Van de andere acts 
weten we ook niet zeker of ze in juni al kunnen komen, de onzekerheden zijn te groot. Vandaar 
dat we deze trieste beslissing hebben moeten nemen maar we willen en kunnen niet langer 
wachten. We willen onze bezoekers, crew en leveranciers niet langer in onduidelijkheid laten 
zitten.’ 
 
Ondanks dat er nu flink wordt gevaccineerd en er positieve berichten waren, blijk het 
organiseren van het festival nog te lastig. ‘Ondanks de ingeslagen route naar het oude normaal 
blijken met name Amerikaanse acts huiverig om dit jaar hun tournee door te laten gaan. Het 
is in onze ogen mede daarom niet mogelijk om Pinkpop dit jaar naar onze maatstaven en eisen 
te organiseren. We hebben serieus naar alternatieven gekeken zoals het verplaatsen van het 
festival naar later in de zomer maar ondanks de steun van het garantiefonds is dit om 
meerdere redenen niet haalbaar voor ons.’  
 
Inmiddels heeft de organisatie Pearl Jam alweer kunnen bevestigen als een van de headliners 
in 2022. De 51e editie van Pinkpop vindt plaats op 17, 18 en 19 juni 2022 op Megaland in 
Landgraaf. Tickets blijven geldig, maar bezoekers kunnen ook hun geld terug krijgen als ze 
niet willen of kunnen wachten. Bron: AD, 30 maart 2021.   
 
 

Bluesrockfestival Bospop in Weert uitgesteld tot volgend jaar 
 
Het zit festivalliefhebbers ook dit jaar niet mee. Na PinkPop wordt ook het 
jaarlijkse bluesrockfestival Bospop in het Limburgse Weert verschoven naar volgend jaar. 
Voor het tweede jaar op rij en dat valt de organisatie zwaar, zo blijkt. 
 
‘We hebben gekeken naar het uitwijken naar een andere datum in de zomer van 2021, maar 
ook dat lijkt niet mogelijk. Meerdere artiesten hebben hun tours verplaatst naar 2022’, 
volgens de organisatie. ‘De onzekerheden blijven te groot.' 
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De nieuwe data zijn nu geprikt op 8, 9 en 10 juli 2022. De gekochte tickets van dit jaar en 
vorig jaar blijven geldig. Mensen kunnen ook hun geld terugkrijgen. De verkoop van tickets is 
tijdelijk stilgelegd en wordt op 1 mei hervat. Bron: AD, 31 maart 2021.  
 
 

Met 15.000 mensen springen en dansen: Gelderpop is mogelijk het eerste 
festival ná corona 

 
Het popfestival Gelderpop bij recreatieplas Zeumeren in Voorthuizen is waarschijnlijk een van 
de eerste festivals waar Nederlanders weer naartoe kunnen na een lange tijd in lockdown. Als 
alles goed gaat staan op 3 juli zo’n 15.000 mensen te springen op muziek van Suzan & Freek, 
Kensington en Snollebollekes. 
 
Nikki Vloet is verantwoordelijk voor de organisatie. ‘Of Gelderpop deze zomer een ambitieus 
plan is? Wij denken het niet. Volgens de richtlijnen die de overheid ons op dit moment geeft 
kan Gelderpop doorgaan’, geeft zij aan. De kaartverkoop begint aanstaande vrijdag. Omdat er 
nog veel kaarten van 2020 staan, moeten geïnteresseerden waarschijnlijk snel zijn. 
‘Vijfennegentig procent van de kaarten van vorig jaar is blijven staan en dus zitten we al voor 
een heel groot deel vol.’ Bron: AD, 31 maart 2021.  
 
 

Plotselinge stijging coronabesmettingen in Oost-Nederland, goede dag 
voor Heerde 
 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen is na een daling van drie dagen weer toegenomen in 
Oost-Nederland. De toename komt vooral door een forse stijging in de regio Noord- en Oost-
Gelderland. Nunspeet kleurt als enige gemeente donkerrood. 
 
De afgelopen 24 uur zijn 574 nieuwe besmettingen gemeld in deze regio, dat zijn er bijna 
dertig meer dan een dag eerder. In de regio IJsselland overleed één inwoner aan de gevolgen 
van het coronavirus. 
 
In veiligheidsregio Flevoland zijn de afgelopen dag 138 positieve tests gemeld; vier meer dan 
een dag eerder. Noord- en Oost-Gelderland telt 306 besmettingen, 57 meer dan gisteren. 
IJsselland, gisteren nog goed voor 165 nieuwe besmetting, zag een daling naar 130 nieuwe 
positieve testen. 
 
De gemeente Nunspeet neemt het stokje coronakoploper over van Heerde. Er werden 
negentien inwoners positief getest op corona, zes meer dan een etmaal eerder. Heerde zag de 
afgelopen 24 uur een flinke daling in het aantal positieve tests: van elf naar drie. 
Zwartewaterland, tot voor kort een coronabrandhaard, zag ook een verdere daling. Van tien 
naar drie positief geteste inwoners.  
 
Olst-Wijhe en Zeewolde zijn de beste jongetjes van de klas en kleuren het ‘veilige’ grijs. In 
beide gemeenten werd de afgelopen 24 uur slechts één inwoner positief getest op corona. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen maandagochtend en 
dinsdagochtend 5909 positieve coronatests geteld. Maandag waren het er 6804 (na correctie). 
 
Op maandagen en dinsdagen zijn er minder positieve tests, omdat in de weekeindes minder 
mensen zich laten testen. In de loop van de week loopt het aantal meldingen van nieuwe 
gevallen op, met een piek op vrijdag en zaterdag. Er zijn het afgelopen etmaal 36 sterfgevallen 
wegens corona geregistreerd. Een dag eerder waren het er tien. 
 
Rotterdam is nu koploper nieuwe besmettingen met 282 positieve tests. Den Haag volgt met 
229 gevallen. Amsterdam is derde met 218. Tilburg telde er 143 en Utrecht 108. 
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Het gemiddelde aantal nieuw geconstateerde gevallen per dag komt, over de afgelopen zeven 
dagen, uit op 7409. Dit gemiddelde stijgt elke dag. De afgelopen weken zijn ook steeds meer 
kinderen getest op het virus. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen en met de 
aangescherpte regels: testen wordt sinds februari ook aanbevolen bij milde klachten. 
 
Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn een kleine 1,3 miljoen 
Nederlanders positief getest. Van ruim 16.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn 
overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger. 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 2410, het hoogste aantal sinds 
19 januari. In de afgelopen 24 uur is het aantal patiënten met 68 toegenomen. Het is 
bovendien de zesde achtereenvolgende dag waarop het aantal opgenomen coronapatiënten 
stijgt, sinds woensdag kwamen er 223 mensen bij. 
 
Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) denkt dat het totaal aantal 
coronapatiënten in de ziekenhuizen de komende tijd kan stijgen richting de 2900, het niveau 
van rond de jaarwisseling. 
 
Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1728 coronapatiënten, 61 meer dan op maandag 
en 135 meer dan op zondag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg met zeven naar 
682. 
 
Ook het aantal nieuwe opnames blijft stijgen. Afgelopen etmaal zijn 343 mensen op een 
verpleegafdeling of intensive care komen te liggen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. In de afgelopen zeven dagen heeft het LCPS 1960 
ziekenhuisopnames gemeld, gemiddeld 280 per dag. Dat is het hoogste peil sinds 9 januari. 
Bron: De Stentor, 30 maart 2021. 
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Willem Engel (Viruswaarheid) voor rechter vanwege opruiing: ‘misschien 
moeten we agenten onder burgerarrest gaan stellen’ 
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Willem Engel, voorman van de actiegroep Viruswaarheid, moest dinsdagmiddag voor de 
politierechter in Den Haag komen. Hij wordt verdacht van ‘opruiing tegen het openbaar gezag’. 
Ook negeerde hij een demonstratieverbod. 
 
De zaak draait om een demonstratie in Den Haag tegen de coronaspoedwet, van oktober vorig 
jaar. Maar de zaak staat ook voor een bredere discussie: wanneer maakt Willem Engel zich 
wel en niet schuldig aan opruiing? De actievoerder staat immers bekend om de ‘doe-
opdrachten’ die hij aan zijn (online) volgers geeft. 
 
Eerst naar de zaak in Den Haag. Engel was aanwezig bij een demonstratie op zaterdagavond 
10 oktober op het Plein voor de Tweede Kamer. Die demonstratie was gericht tegen de 
coronaspoedwet die in die dagen in het parlement werd besproken. Eerder die week waren al 
demonstraties ontbonden, omdat de deelnemers zich niet aan de coronaregels hielden. Er 
werden tientallen actievoerders aangehouden. 
 
Op die zaterdagavond was er geen toestemming voor de niet aangekondigde demonstratie. 
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 zei daarover tijdens een livestream op Facebook, volgens het Openbaar 
Ministerie: ‘Ja dan moeten we misschien agenten onder burgerarrest gaan stellen, want ze 
gijzelen nu he’. Het OM ziet dat als opruiing tegen het openbaar gezag, zo blijkt dinsdagmiddag 
tijdens de zitting. 
 
Het is de eerste keer dat het OM in Den Haag een dergelijk strafbaar feit ziet van Engel. Ook 
omdat een ‘burgerarrest’ op een politieagent niet bestaat. Als iemand het zou proberen dan 
zou dat al snel eveneens een strafbaar feit kunnen zijn. 
 
Engel zei daar dinsdagmiddag in de rechtbank zelf over: ‘Het is een vraag toch? Vragen staat 
vrij. Ik denk dat deze zaak onzinnig is, ik denk dat we OM onder de loep moeten nemen.’ 
 
Het OM ziet dat uiteraard anders. De Officier van Justitie:  ‘Je mag als burger iemand 
aanhouden als hij een strafbaar feit heeft begaan. Maar je kunt niet voor eigen rechter spelen 
en oproepen agenten te arresteren. Als het politieoptreden al onrechtmatig zou zijn, waar geen 
aanwijzing voor is, gaat de rechter daar over.’ 
 
Engel wil verschillende getuigen laten horen over wat er die dag precies gezegd is. Ook wil hij 
iemand laten getuigen met wie hij gesproken heeft over het fenomeen ‘burgerarrest'.  Het OM 
wil juist niet nog meer getuigen horen. ‘Engel spreekt zich uit tijdens een livestream waarin 
kritiek is op het politieoptreden. Het gaat niet om een grap van een comedian op een podium. 
De context van zijn uitspraak is duidelijk.’ 
 
Het is zeker niet voor het eerst dat de voorman van Viruswaarheid zijn volgers (ruim 21.000 
op Facebook) oproept om actie te ondernemen. Engel staat bekend om zijn ‘doe-opdrachten'. 
Zo gaf hij in september op Facebook de opdracht om een verpleeghuis in Goirle (Brabant) te 
bellen. Dat verpleeghuis had de deuren weer gesloten vanwege een uitbraak van het 
coronavirus. ‘Vrijheidsbeperking’, stelde Engel. Het verpleeghuis kreeg daarop tientallen e-
mails en telefoontjes, telefonistes werden met de dood bedreigd. Engel stelde in een reactie 
niet verantwoordelijk te zijn voor die bedreigingen. Het OM in Oost-Brabant laat desgevraagd 
weten toen niet tot vervolging voor opruiing te zijn overgegaan, omdat er geen aangiftes werden 
gedaan en omdat er geen sprake was van een strafbaar feit. 
 
Engel vroeg zijn volgers ook al eens om te demonstreren bij scholen tegen de 
mondkapjesplicht. Zo'n protest leidde tot de arrestatie van een demonstrant. Ook riep hij op 
ziekenhuizen te bellen om ze te vragen een bepaald medicijn te gebruiken. ‘Altijd beleefd 
blijven, nooit schelden, vergeet nooit: wij zijn de nette mensen’, schreef hij erbij op Facebook.  
 
Strafrechtadvocaat Jan Vlug riep vorig jaar op ‘Engel goed te volgen en bij elke verkeerde stap 
te vervolgen'. ‘Ik vind Willem Engel een gevaarlijke charlatan, die onder het mom van vrede 
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en liefde, al dansend en knuffelend een agenda uitvoert gebaseerd op 
pseudowetenschappelijke kletskoek’, schreef hij toen op zijn blog.  
 
‘Ik denk dat het OM met het handen in het haar zit. Ze willen geen martelaar van Engel maken 
en ze willen al helemaal geen zaak tegen hem beginnen die tot vrijspraak zou kunnen leiden’, 
stelt Vlug dinsdagochtend. ‘Ik vermoed dat justitie in deze zaak over de demonstratie in Den 
Haag dus heel goed beslagen ten ijs komt.’ 
 
De zaak tegen Engel begon dinsdagmiddag om 14.30. Om 16.00 uur werd de zaak voor 
onbepaalde tijd geschorst. De rechtbank stond het verzoek van Engel en zijn advocaat toe om 
nog vijf getuigen te laten horen door de rechter-commissaris. Maar die vijf mensen zullen allen 
worden gehoord over de oproep van de politie op die 10e oktober om 20.46 uur om de 
demonstratie te beëindigen. ‘We willen van hen weten wat zij toen precies hebben gehoord en 
waar ze stonden.’ 
 
De rechtbank vindt het niet nodig dat er nog getuigen over experts worden gehoord over het 
fenomeen burgerarrest of over de context waarin Engel zijn uitspraken deed. ‘We kunnen zelf 
de video horen op de inhoudelijke behandeling van uw zaak.’ Wanneer dat gebeurt, is nog niet 
duidelijk. Bron: AD, 30 maart 2021.  
 
 

 
 
© Sanquin  

 

Een op de vijf bloeddonoren heeft antistoffen tegen coronavirus in het 
bloed 

 
Ruim een op de vijf Nederlandse bloeddonoren (21 procent) heeft nu antistoffen tegen het 
coronavirus in het bloed, constateert Sanquin uit eigen steekproeven. Antistoffen kunnen 
aantonen dat iemand besmet is geweest met het virus, of dat iemand ertegen is gevaccineerd. 
 
In februari werden de antistoffen nog maar bij ruim dertien procent van de donoren 
aangetroffen. In februari was dit toegenomen tot 18,6 procent. Antistoffen helpen het virus te 
neutraliseren, maar volledige bescherming bestaat niet. ‘Je kan helaas niet in het algemeen 
zeggen dat iemand met antistoffen ook gegarandeerd immuun is’, zegt arts-microbioloog Hans 
Zaaijer van Sanquin. 
 
De bloedbank ziet de steekproeven, die wekelijks worden gedaan met het bloed van ongeveer 
tweeduizend donors, als een indicator voor de verspreiding van Covid-19 in Nederland. 
Bloeddonoren zijn niet helemaal representatief voor de Nederlandse bevolking. Minderjarigen 
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mogen bijvoorbeeld nog geen bloed geven. De cijfers zijn volgens de woordvoerder wel ‘sterk 
indicatief’. 
 
In Brabant en Limburg heeft zesentwintig procent van de bloeddonors antistoffen tegen 
corona, in de rest van Nederland ligt dat percentage rond de twintig. In de zuidelijke provincies 
raakten vooral tijdens de eerste golf veel mensen besmet. 
 
Verder valt op dat vrouwelijke donors vaker antistoffen hebben (24 procent) dan mannen (16 
procent). De bloedbank relateert deze uitkomst aan het feit dat dertig procent van de 
vrouwelijke bloeddonors in de zorg werkt, tegen slechts acht procent van de mannelijke 
donors. Zorgmedewerkers komen relatief vaker in aanraking met mensen die Covid-19 hebben 
én een deel van het zorgpersoneel is met voorrang gevaccineerd. Bron: AD, 30 maart 2021.  
 

Fakenews AMC 

Het Amsterdam UMC is de afgelopen dagen het doelwit geworden van coronasceptici die het 
ziekenhuis in een kwaad daglicht willen plaatsen. In een video, die op Facebook meer dan 
14.000 keer is gedeeld, wordt met het tonen van lege bedden de indruk gewekt dat er amper 
coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. In werkelijkheid gaat het niet om een 
patiëntenafdeling, maar om de beddencentrale, bevestigt een woordvoerder tegen AD. 

Ongeloof bij Amsterdam UMC om video over ‘leeg ziekenhuis’: ‘Ze plaatsen zorg in kwaad 
daglicht’ 

Het Amsterdam UMC baalt van een video die op sociale media rondgaat waarin de indruk 
wordt gewekt dat er amper coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. In de video, die op 
Facebook meer dan 14.000 keer is gedeeld, laat een onbekende filmer tientallen lege bedden 
zien. In werkelijkheid gaat het niet om een patiëntenafdeling, maar om de beddencentrale, 
stelt een woordvoerder tegenover deze site. 

In de dertien seconden durende video loopt de onbekende filmer door het gebouw van het 
VUmc, een van de locaties van het Amsterdam UMC. Hij zoomt met zijn mobiele telefoon in 
op een ruimte waar tientallen lege bedden staan. ‘Overvolle ziekenhuizen? Deze is zojuist door 
een logistiek manager van het VU gemaakt’, schrijft de man die de video op zijn Facebook 
plaatste. Het filmpje zou volgens de man vanuit een Telegram-groep komen. ‘De ziekenhuizen 
zijn leeg’, schrijft een andere man in een Facebookpost bij de video.  

Ook op Twitter deelden diverse personen de video om aan te tonen dat het allemaal wel mee 
zou vallen met het coronavirus. De webcare van het ziekenhuis voelde zich geroepen om op 
de aantijgingen te reageren. ‘Dit is onze beddencentrale’, legt een medewerker uit in een tweet. 
‘Hier worden elke dag onze gebruikte bedden gereinigd. Is in het kader van hygiëne wel zo fijn 
voor de volgende patiënt.’ In een reactie op een andere Twittergebruiker voegt het ziekenhuis 
nog toe dat in deze beddencentrale nooit patiënten liggen. 

Volgens de berichten op sociale media is de video gemaakt door een logistiek manager van het 
VUmc. Ziekenhuisvoorlichter Jan Spee kan dat niet bevestigen of ontkrachten. ‘Het gaat hier 
om een semi-openbare ruimte, de kelder onder de hoofdingang die voor veel mensen makkelijk 
toegankelijk is. Het lijkt mij sterk dat iemand van onze medewerkers deze video heeft gemaakt, 
en daarbij ook nog eens feitelijk onjuiste informatie verspreidt.’ 

Alle medewerkers weten volgens Spee dat dit een beddencentrale is. ‘Bovendien worden zij 
iedere dag geconfronteerd met patiënten die op de intensive cares vechten voor hun leven. Het 
is echt verschrikkelijk dat er mensen zijn die op deze manier proberen de zorg in een kwaad 
daglicht te plaatsen. Ze ondermijnen het werk van artsen en verpleegkundigen die iedere dag 
zorg verlenen aan ernstig zieke coronapatiënten.’ 

Dat de video op grote schaal is verspreid, vindt het Amsterdam UMC merkwaardig. ‘Het past 
misschien een beetje in de huidige tijdsgeest, maar als je zelf goed kijkt kun je al tot de 
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conclusie komen dat het hier helemaal niet om een afdeling gaat. Daarvoor staan de bedden 
veel te dicht op elkaar. Mensen mogen best vragen stellen en kritisch zijn, maar bij dit soort 
zaken trekken wij echt een grens.’ 

Onderzoekers van Deutsche Presse-Agentur (dpa), die in opdracht van Facebook informatie 
verifiëren, hebben een disclaimer bij de beelden geplaatst. Ook zij kwamen tot de conclusie 
dat de werkelijkheid niet wordt weergegeven. ‘Onjuiste informatie. Gecontroleerd door 
onafhankelijke feitencheckers’, valt voortaan bij de video te lezen. 

Het coronavirus heeft in Nederland tot dusver 10.000 mensen op de intensive care doen 
belanden. Van alle coronapatiënten die op de ic hebben gelegen, zijn er 2744 overleden. ‘Deze 
trieste mijlpaal geeft ook aan hoe groot de inspanning van de Nederlandse ic’s het afgelopen 
jaar is geweest‘,  meldt Amsterdam UMC. 

Aan het begin van de coronacrisis lag een patiënt die er slecht aan toe was gemiddeld twintig 
dagen op de ic. Dat werd mede door betere behandelopties met een kwart teruggebracht, tot 
zestien dagen. Dat is nog altijd veel langer dan de gemiddelde tijd die een patiënt op een ic 
doorbrengt: dat is slechts 2,5 dag.  

Gemiddeld nemen ic’s jaarlijks 75.000 tot 80.000 patiënten op. Doordat coronapatiënten zo 
lang intensieve zorg nodig hebben, is de druk die 10.000 extra patiënten met zich meebrengen 
erg hoog. Bron: AD, 31 maart 2021.  

Coronasteunpakketten afbouwen volgens Centraal Planbureau 

Het nieuwe kabinet doet er verstandig aan de coronasteunpakketten geleidelijk af te bouwen, 
ook als onverhoopt blijkt dat nieuwe coronavarianten of andere tegenvallers het herstel van 
de economie in de weg kunnen zitten. Volgens het Centraal Planbureau is er meer financiële 
ruimte dan eerder voorzien omdat de klap van de coronacrisis tot nu toe meevalt ten opzichte 
van eerdere ramingen. De overheidsinstantie adviseert de politiek niet om de volledige ruimte 
te gebruiken, maar keuzes te maken. 

Eerder riep het CPB ook al dat het afbouwen van de steunpakketten nodig was, ook om 
de dynamiek in de economie terug te brengen. Door de tegemoetkomingen in vaste lasten en 
via loonsubsidies worden bedrijven overeind gehouden. Daarmee is ook de dynamiek op de 
arbeidsmarkt bevroren. Door de steun af te bouwen, biedt het de economie de kans om zich 
aan de nieuwe situatie aan te passen. De vraag daarbij is of überhaupt volledig wordt 
teruggekeerd naar de oude situatie. In de ramingen van het CPB wordt uitgegaan van 
steunmaatregelen die tot 1 juli in stand blijven. 

Dat de overheid eerder besloot de steunpakketten uit te bouwen, is volgens het CPB te 
rechtvaardigen. Door de tweede golf en de beperkende maatregelen die werden opgelegd 
werden veel ondernemers geraakt. Het planbureau adviseert ook niet om ineens niets meer te 
doen, maar er moet worden gekeken naar waar de schade kan worden gerepareerd. Dit gaat 
om politieke keuzes. Zo zou er bijvoorbeeld een zeer ruime regeling moeten komen om 
uitgestelde belastingen te innen. Daarnaast zou geld vrijgemaakt moeten worden voor het 
repareren van de schade in het onderwijs. 

Ook op de arbeidsmarkt zouden aanpassingen gedaan kunnen worden. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om omscholingsregelingen. Verder zou iets kunnen worden gedaan met de WW-
rechten, met name voor jongeren. Daarbij gaat het met name om de duur. 

De klap van de coronacrisis is vrijwel geheel door de overheid opgevangen, maar heeft 
evengoed vooral de flexibele arbeidskrachten en zzp'ers geraakt. Vooral tijdens de eerste golf 
van het virus werden veel tijdelijke arbeidskrachten bedankt. Bij zzp'ers is de schade niet 
helemaal duidelijk omdat de terugval in gewerkte uren niet geheel zichtbaar is. 
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Banken merken volgens het CPB nog geen duidelijke stijging van betalingsproblemen bij 
klanten. Het is mogelijk dat bepaalde problemen onzichtbaarder blijven door bijvoorbeeld 
regelingen die zijn getroffen met een huurbaas of door familie die financieel bijspringt. Dat zie 
je niet in de statistieken. 

Het CPB ziet ook geen reden om een faillissementsgolf te verwachten. De dynamiek zal 
toenemen omdat bepaalde bedrijven in sectoren kunstmatig in leven worden gehouden, maar 
de terugslag zou wel eens kunnen meevallen. Een van de redenen daarvoor is de koopkracht 
van huishoudens die in algemene zin in stand is gebleven en mogelijk zelfs verbeterd. Bron: 
AD, 31 maart 2021. 

 

© ANP — Demissionair ministers Bas van ‘t Wout (Economische Zaken en Klimaat)   

 

Europese landen kunnen in tweede helft van het jaar gebruik maken van 
coronaherstelfonds 

Europese landen kunnen hopelijk in de tweede helft van het jaar gebruik gaan maken van 
het coronaherstelfonds van honderden miljarden euro's. Dat heeft president Christine 
Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) gezegd. Ze hoopt dat de tijdelijke blokkade van 
de Europese steunregeling door een Duitse rechtszaak snel wordt afgehandeld. 

Duitsland leek zich vorige week te voegen bij het twintigtal lidstaten dat zijn zegen al gaf. Maar 
het constitutioneel hof kwam tussenbeide. Het hof in Karlsruhe wil zich eerst buigen over 
bezwaren van tegenstanders, onder wie leden van het uiterst rechtse Alternative für 
Deutschland. Zij stellen dat het fonds de deur openzet naar het aangaan van gezamenlijke 
EU-schulden, en dat zouden de EU-verdragen niet toelaten. 

Het enorme fonds van 672,5 miljard euro moet de EU uit de coronacrisis helpen. Het is deel 
van een pakket dat in totaal 750 miljard euro waard is. De kosten moeten onder meer gedekt 
worden met een Europese plasticbelasting, maar daarvoor moeten alle EU-landen 
toestemming geven. 

Onlangs liet de Europese Commissie al weten niet bang te zijn voor echte vertraging. Brussel 
blijft erop rekenen dat alle EU-landen de inkomstenbronnen voor het fonds voor de zomer 
hebben goedgekeurd. Bron: AD, 31 maart 2021.  

Sportieve Lennie (40) vecht al een jaar om beter te worden na corona: 
‘binnen 1,5 week belandde ik in een rolstoel’ 
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Lennie Bunnik (40) was heel actief en sportief. Totdat ze op 16 maart 2020 corona kreeg. Heel 
langzaam knapte ze op, maar aan die opgaande lijn kwam in oktober een einde en ze belandde 
in een rolstoel. ‘Ik ben een onwijze glas-halfvol-denker, maar ik weet momenteel niet of ik ooit 
helemaal beter word.’ 
 
In de woonkamer in Zegveld staat een bed waar Lennie grote delen van de dag doorbrengt. 
Ook de kerstboom staat nog, want het aftuigen is een te groot project. Een groot contrast met 
een jaar geleden. ‘Ik werkte 24 uur per week als office manager in het bedrijf van mijn broers, 
had een eigen bedrijfje in schminken en kinderfeestjes, voetbalde, was actief bij de vrijwillige 
brandweer. Nu kan ik zeven minuten lopen, mijn huishouden niet zelf doen en áls ik een 
spelletje kan doen met mijn dochters moet ik daarvoor en daarna rusten.’ Bron: De 
Gelderlander, 31 maart 2021.  
 

 

 

Lennie Bunnik in haar woonkamer waar zij ook slaapt. © Peter Franken  

 

Eerste zelftesten te koop bij apotheek 
 

De eerste zelftesten zijn sinds vandaag beschikbaar bij enkele apotheken. Ze kosten rond de 
negen euro en de verwachting is dat ze 'op afzienbare termijn' bij alle apotheken te koop zijn, 
aldus het ministerie van Volksgezondheid. In de loop van april komen deze zelftesten ook 
bij supermarkten en drogisten te liggen. De uitslag van een zelftest is na een kwartier bekend. 
 
Het ministerie van Volksgezondheid keurde vorige week twee tests versneld goed waarmee 
mensen zichzelf kunnen testen op het coronavirus. Het gaat om antigeentesten van de 
bedrijven Roche en Biosynex. 
 
Het is wel nodig dat mensen die positief zijn na een test thuis alsnog een test doen bij de GGD, 
benadrukt coronaminister Hugo de Jonge. Hij kocht woensdag een eerste zelftest bij een 
apotheek in Den Haag. De hoop is dat door de laagdrempelige zelftesten meer besmettingen 
worden ontdekt. ‘De potentiële vangst van het aantal positieve gevallen wordt zoveel groter dat 
het opweegt tegen die enkele keer dat een test slecht wordt afgenomen of dat een positieve 
testuitslag niet wordt gemeld bij de GGD’, zegt De Jonge. 
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Er komen ook zelftesten beschikbaar voor het onderwijs en het bedrijfsleven. De overheid 
betaalt de testen voor het onderwijs. Het kabinet draagt 250 miljoen euro bij aan de zelftesten 
voor bedrijven.  
 
De zelftest voor corona is over enkele dagen verkrijgbaar in de meeste apotheken. Veel 
apotheken wachten nog op hun bestelling, blijkt uit een rondgang van het ANP langs grote 
apotheekketens. Naar de zelftests, die 8,95 euro kosten, is veel vraag, melden apotheken. 

Coronaminister Hugo de Jonge kocht woensdag de eerste zelftest in een Haagse apotheek. 
Maar die apotheek blijkt eerder een uitzondering dan de regel, zegt een woordvoerder van 
geneesmiddelendistributiebedrijf Alliance Healthcare, waar bijna 200 apotheken aan zijn 
verbonden. ‘Het ministerie is erg vlot geweest. Wij verwachten onze levering over een of twee 
dagen.’ BENU, de grootste apotheekketen van Nederland, verwacht de zelftests binnen 
dezelfde termijn. 

Het ministerie van Volksgezondheid keurde vorige week twee tests versneld goed waarmee 
mensen zichzelf kunnen testen op het coronavirus. Het gaat om antigeentesten van de 
bedrijven Roche en Biosynex. 

Apotheekfranchise Alphega wordt na de media-aandacht van woensdag vaak gevraagd of ze 
de zelftests al verkopen. ‘Maar mensen moeten echt nog een paar dagen geduld hebben’, zegt 
een medewerker van een van de 140 Alphega-apotheken. Bron: AD, 31 maart 2021.  

Apotheken zijn begonnen met verkoop zelftesten corona 

De eerste zelftesten zijn sinds vandaag beschikbaar bij enkele apotheken. Ze kosten rond de 
negen euro en de verwachting is dat ze ‘op afzienbare termijn’ bij alle apotheken te koop zijn, 
aldus het ministerie van Volksgezondheid. In de loop van april komen deze zelftesten ook bij 
supermarkten en drogisten te liggen. De uitslag van een zelftest is na een kwartier bekend. 

Het ministerie van Volksgezondheid keurde vorige week twee tests versneld goed waarmee 
mensen zichzelf kunnen testen op het coronavirus. Het gaat om antigeentesten van de 
bedrijven Roche en Biosynex. 

De hoop is dat door de laagdrempelige zelftesten meer besmettingen worden ontdekt. ‘De 
potentiële vangst van het aantal positieve gevallen wordt zoveel groter dat het opweegt tegen 
die enkele keer dat een test slecht wordt afgenomen of dat een positieve testuitslag niet wordt 
gemeld bij de GGD’, zegt De Jonge. 

De zelftesten kosten 8,95 euro en zijn per stuk verpakt. Dat was nog een hele klus, want de 
zelftesten werden aan apothekers geleverd in grootverpakkingen van 25 stuks. De 
antigeentesten van Roche werden tot voor kort alleen gebruikt onder toezicht van 
professionele zorgverleners. Het is aan de apothekers om de zelftesten per stuk te verpakken 
met een duidelijke bijsluiter voor consumenten. 

In het pakketje zit een steriel verpakt wattenstaafje en een buisje met de testvloeistof. Nadat 
je je neus hebt gesnoten en je handen hebt gewassen, stop je het wattenstaafje in beide 
neusgaten om het vervolgens terug in het buisje te stoppen. De uitslag lijkt een beetje op een 
zwangerschapstest. Er staat één streepje ter controle of de test goed is gegaan. Als er binnen 
een kwartier een tweede streepje verschijnt, ben je positief getest. 

Toch zijn de sneltesten niet voor iedereen geschikt. Ze zijn voornamelijk bedoeld voor mensen 
zonder klachten, die wellicht toch met het virus rondlopen. Zo kunnen besmettingen vroeg 
ontdekt worden. Wanneer iemand wel klachten heeft of positief test met een zelftest, is er 
alsnog een PCR-test nodig bij de GGD. 
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Er komen ook zelftesten beschikbaar voor het onderwijs en het bedrijfsleven. De overheid 
betaalt de testen voor het onderwijs. Het kabinet draagt 250 miljoen euro bij aan de zelftesten 
voor bedrijven. Bron: AD, 31 maart 2021. 

Verbod op passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en enkele 
landen in Midden-Amerika wordt verlengd 

Het verbod op passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en enkele landen in 
Midden-Amerika wordt verlengd tot 15 april. Dat meldt demissionair minister Cora van 
Nieuwenhuizen (Infrastructuur). 

Het kabinet stelde het vliegverbod van en naar deze landen in januari in. Daarmee wil het 
voorkomen voorkomen dat extra besmettelijke varianten van het coronavirus die daar zijn 
ontstaan, zich naar Nederland kunnen verspreiden. 

Aanvankelijk werden ook passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk geweerd. Maar dat 
verbod werd eerder deze maand opgeheven, omdat de Britse variant van het coronavirus zich 
toch op grote schaal in Nederland had verspreid. 

Het kabinet geeft nog altijd het dringende advies om helemaal niet naar het buitenland te 
reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Wie toch gaat, moet zich voor de terugreis laten testen 
en mag alleen bij een negatieve uitslag aan boord. Bij thuiskomst geldt een dringend advies 
om tien dagen in quarantaine te gaan. Bron: AD, 31 maart 2021.  

 

 

Een biertje op de Neude, mag het binnenkort weer? © Foto Ruud Voest  

Fieldlab organiseert testevenement in vijf Utrechtse kroegen 

Eindelijk weer een biertje drinken in de horeca: binnenkort wordt het werkelijkheid 
in Utrecht. Van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 april organiseert Fieldlab een 
testevenement met verschillende cafés in Utrecht. Inschrijven kan vanaf volgende week. Proef 
met cafébezoek in vijf Utrechtse kroegen 
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Burgemeester Sharon Dijksma van de Domstad heeft zich hardgemaakt voor de proef. ‘Samen, 
uiteraard op 1,5 meter, aan de bar; het klinkt als iets uit vervlogen tijden. De inzichten die 
met deze proef in Utrecht worden opgedaan, zijn van belang voor de heropening van cafés in 
heel Nederland. Dat is een belangrijk lichtpunt voor alle horeca-ondernemers én hun gasten.’ 

De praktijktest wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
de gemeente Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland, de Horeca Alliantie en TNO. 
De uitkomst is geen voorwaarde voor heropening, maar is alleen ondersteunend bedoeld. 
Bron: AD, 31 maart 2021. 

Dit zijn de enige vijf kroegen in Nederland waar je vanaf 14 april weer 
naartoe kunt; ze staan allemaal in Utrecht 
 
Eindelijk weer een biertje drinken in de horeca: binnenkort wordt het werkelijkheid in Utrecht. 
Tijdens het testevenement Fieldlab Cafés kunnen horecaliefhebbers van woensdag 14 tot en 
met zaterdag 17 april een bezoekje brengen aan een Utrechts café. Inschrijven kan vanaf 
volgende week. 
 
De uitverkorenen zijn:  Café ’t Oude Pierement in de Willemstraat in Wijk C, Wijnbar VinVin 
in de Predikherenstraat, Ubica aan de Ganzenmarkt, De Beurs aan de Neude en  Café Hofman 
aan het Janskerhof. 
 
Onderzoeksorganisatie TNO zal dan onderzoeken of gasten en het personeel in het restaurant 
zich houden aan de coronamaatregelen en -afspraken. De uitkomst van het evenement zal 
gebruikt worden om te bekijken óf, en hoe, cafés en kroegen weer veilig open kunnen. 
Geïnteresseerden zijn verplicht zich van tevoren in te schrijven via de website van het 
evenement, en kunnen kiezen uit tijdslots van 1,5 uur of 3 uur. Alle deelnemers, zowel gasten 
als personeel, moeten van tevoren een negatief testbewijs tonen.  
 
‘De inzichten die met deze proef in Utrecht worden opgedaan, zijn van belang voor de 
heropening van cafés in heel Nederland. Dat is een belangrijk lichtpunt voor alle 
horecaondernemers én hun gasten’, zegt burgemeester Sharon Dijksma over de proef.  
 
Het testevenement werd enige tijd geleden al aangekondigd Het kabinet wees de binnenstad 
van Utrecht aan als proeftuin. Eigenlijk wilde burgemeester Dijksma dat ook de restaurants in 
de stad weer voorzichtig de deuren zouden openen, maar dat voorstel werd al snel weer 
afgeschoten. Als alternatief krijgt Utrecht nu de bovengenoemde proef met café’s. 
 
Wie interesse heeft in het testevenement kan zich vanaf volgende week aanmelden via de 
website Fieldlab Café’s. Bron: AD, 31 maart 2021. 
 
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 een proeftuin. Welke cafés meedoen aan de opening, is nog niet 
bekend. 
 
Hoe die proef er precies komt uit te zien, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijke welke 
cafés er 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 anderhalve meter afstand van kracht. Bezoekers moeten van tevoren reserveren 
via een speciale app. 
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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 
zijn 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: AD, 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.  
 
‘We zien dat er voor de korte termijn, nu de crisis langer en dieper is, iets extra’s nodig is. 
Utrechters worden geraakt in hun vertrouwen over de toekomst en de rol van de overheid. 
Daarom willen we de komende periode extra werk maken van perspectief bieden en veerkracht 
voeden’, aldus burgemeester Sharon Dijksma donderdag in een brief aan de gemeenteraad. 
 
Utrecht zorgt ervoor dat de kennis die tijdens de pilot wordt opgedaan, snel landelijk kan 
worden gedeeld, zodat elders van de lessen kan worden geleerd. De gemeente heeft het voorstel 
ter goedkeuring voorgelegd in Den Haag. Als de rijksoverheid akkoord gaat, kan de proef 
binnen twee weken beginnen. 
 
Eerst worden dan drie bedrijven geselecteerd. De aantallen bezoekers die worden toegelaten, 
moeten worden afgestemd op de grootte van de horecazaak. Zowel de medewerkers als de 
bezoekers worden meermalen getest. Eters moeten voordat ze naar binnengaan een sneltest 
doen en na een paar dagen opnieuw. Ook het personeel moet elke vijf dagen worden getest. 
Verder houdt de GGD hun gezondheid nauwgezet in de gaten. 
 
Bovendien moet worden voorkomen dat er buiten een enorme aanloop is, omdat de rest van 
de restaurants nog wel dicht is. Binnen moeten mensen een vaste routing volgen, 
mondmaskers dragen en afstand van elkaar houden. Ook zorgen de bedrijven ervoor dat er 
goed wordt geventileerd. 
 
De horecaproef staat los van de ‘fieldlabs’ van het kabinet. In het Beatrixgebouw vindt 
volgende week als test een zakelijk congres en een optreden van Guido Weijers plaats. Hierbij 
doet de rijksoverheid ervaring op met het organiseren van evenementen in de 1,5 
metersamenleving. 
 
Burgemeester Dijksma is blij met de initiatieven. ‘Utrecht verdient het dat er nú goed wordt 
nagedacht over een ‘intelligente heropening’ van de samenleving die aan de orde is zodra 
maatregelen weer wat versoepeld kunnen worden. Het gaat vaak om de kleine dingen die 
mensen blij maken en een lach op het gezicht toveren.’ Bron: AD, 11 februari 2021.    
 
 
 
 
 



226 

 

Publiek aanwezig bij Eurovisie Songfestival 

 
Bij de 65e editie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy mag publiek aanwezig zijn. 
Dat bevestigt demissionair minister Arie Slob (Media) aan De Telegraaf. 
 
Vanwege de coronacrisis was het lang onzeker of fans het internationale liedjesfestijn mogen 
bijwonen. Het kabinet heeft besloten om er een proef van te maken om te onderzoeken of 
grotere evenementen weer op een veilige en verantwoorde manier kunnen worden gehouden. 
Inclusief repetities zijn er in totaal negen shows. Per keer mogen er maximaal 3500 mensen 
aanwezig zijn. 
 
Het kabinet staat onder de naam 'fieldlab' de laatste tijd al vaker congressen en evenementen 
toe. Zo waren er laatst bij wijze van proef vijfduizend man aanwezig in de Johan Cruijff ArenA 
bij de voetbalwedstrijd Nederland-Letland. Het Eurovisie Songfestival wordt nu ook officieel 
een fieldlab-experiment. Bron: AD, 1 april 2021. 
 
 

Organisatie songfestival dolblij met publiek in Ahoy: ‘konden we alleen 
maar van dromen’ 
 
De organisatie van het Eurovisie Songfestival in Nederland is dolblij dat er publiek mag 
worden toegelaten bij de ESF-shows in Ahoy. ‘Dat we de mogelijkheid hebben om het 
draaiboek van een songfestival mét publiek open te slaan is iets waarvan we alleen maar 
konden dromen’, zegt uitvoerend producent Sietse Bakker. 
 
Vanochtend werd bekend dat demissionair minister Arie Slob (Media) de 9 shows - live-
uitvoeringen en repetities) in Rotterdam Ahoy aanmerkt als fieldlab-experiment. Dat betekent 
dat er bij deze programma-onderdelen 3500 fans aanwezig mogen zijn. Dat zal dan gaan à la 
de recente proeven in de Ziggo Dome, dus met testen vooraf. Hoe het in Ahoy in mei exact in 
z'n werk zal gaan, wordt nog uitgezocht. 
 
Bakker is in elk geval in zijn nopjes: ‘We zijn het kabinet en Fieldlab Evenementen dankbaar 
voor dit perspectief en het vertrouwen dat ze ons hierin geven.’ Hij benadrukt dat de 
gezondheid van de artiesten, crew en straks ook het publiek ‘absolute topprioriteit’ heeft. ‘In 
de komende weken zal duidelijk worden over de wijze waarop we publiek ontvangen en hoe 
de kaartverkoop zal plaatsvinden.’  
 
Er zijn echter wel wat toelatingseisen: er worden alleen Nederlandse fans naar binnen gelaten 
vanwege het inreisverbod en mensen die negatief getest zijn op het coronavirus zijn welkom. 
Ook worden kaarten weggegeven aan mensen die over minder financiële middelen beschikken. 
Onlangs al beloofde de Rotterdamse wethouder Kasmi (D66, evenementen) dat voor 1616 
Rotterdammers met een smalle beurs gratis tickets beschikbaar worden gesteld, wanneer de 
anderhalve meter-regel kan worden toegepast op de totale capaciteit. 
 
Het Eurovisie Songfestival werd vorig jaar vanwege de corona-pandemie uitgesteld. Dit jaar 
gaat het befaamde liedjesspektakel sowieso door. De halve finales zijn op 18 en 20 mei, de 
grote finale op 22 mei. Rotterdam ontwikkelt een speciaal stadsprogramma, met onder andere 
de talentenjacht ‘Rotterdam, laat je horen’. In het Museumpark wordt middels een enorme, 
digitale klok dagelijks afgeteld naar het songfestival. 
 
Dat ‘zijn’ stad nu deze forse meevaller kreeg gepresenteerd, streelt ook demissionair minister 
én Rotterdammer Hugo de Jonge (CDA, volksgezondheid). ‘Door toegangstests te doen, wordt 
het een prachtig evenement. Met honderdtachtig miljoen tv-kijkers, da's echt iets om 
Rotterdam flink op de kaart te zetten. En dan met publiek erbij, dat is echt iets om naar uit 
te kijken.’  
 
Ook in gaststad Rotterdam gaat de vlag uit. ‘Dit is heel positief nieuws’, juicht wethouder 
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Kasmi. ‘Wat mooi dat er fans zijn die het songfestival in Ahoy toch van dichtbij kunnen 
beleven. Iets waar ik eigenlijk al niet meer op durfde te hopen. Ik ben dan ook blij dat het 
kabinet deze ambitie heeft uitgesproken.’ 
 
Zeker in haar nopjes is directeur Jolanda Jansen van Rotterdam Ahoy. Zij ziet louter 
winstpunten. ‘Dit is niet alleen fantastisch voor een aantal fans, maar draagt ongetwijfeld ook 
bij aan de sfeer in de zaal voor de artiesten’, meldt ze. ‘Het laat zien aan Europa dat we ons 
maximaal hebben ingespannen om dat te doen wat kan en verantwoord is. We hopen hiermee 
een stap te zetten naar een verdergaande openstelling van onze sector richting zomer.’ Bron: 
De Stentor, 1 april 2021. 
 

Aantal coronapatienten in ziekenhuizen gedaald 

 
Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen 
gedaald. Ziekenhuizen behandelen er momenteel 2334, een daling van 76 vergeleken met 
dinsdag. In de zes dagen ervoor was het aantal opgenomen coronapatiënten juist met 223 
gestegen. 
 
Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1653 coronapatiënten, een daling van 75 ten 
opzichte van dinsdag. Op de intensive cares liggen nu 681 mensen met Covid-19, eentje 
minder dan de dag ervoor. Dat aantal zit de laatste paar dagen tussen de 650 en 700. Van 
begin februari tot begin maart was het juist vrij stabiel tussen de 500 en 550. 
 
Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 299 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Voor een 
woensdag is dat het hoogste aantal sinds 6 januari. Volgens de gegevens van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de afgelopen zeven dagen iets meer 
dan 2000 coronapatiënten op een verpleegafdeling of intensive care beland. Dat komt neer op 
gemiddeld zo'n 286 nieuwe opnames per dag. Ook dat is het hoogste niveau sinds begin 
januari. 
 
Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7684 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 
Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 30 december. Vorige week woensdag kreeg 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7569 meldingen van positieve tests. 
 
In de afgelopen zeven dagen zijn 51.938 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer 
op gemiddeld 7420 per dag, het hoogste niveau sinds 9 januari. 
Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad testten 399 inwoners positief. 
In Amsterdam kwamen 303 besmettingen aan het licht en in Den Haag 243. Daarna 
volgen Tilburg (164) en Utrecht (155). 
 
Het aantal sterfgevallen gaat wel omlaag. In de afgelopen 24 uur is het overlijden van 29 
coronapatiënten geregistreerd. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal in die periode zijn overleden, 
omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden geregistreerd. In de afgelopen week zijn 
169 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo'n 24 per dag. Dat is het laagste peil sinds 18 oktober. 
 
Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn bijna 1,3 miljoen Nederlanders 
positief getest. Van ruim 16.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De 
werkelijke aantallen liggen hoger. Bron: AD, 31 maart 2021.   
 

Heerde opnieuw in greep corona, terwijl verdriet amper is verwerkt: ‘het 
is heel zwaar nu’ 

 
Een jaar na de uitbraak van het verwoestende coronavirus in Heerde, wordt het dorp opnieuw 
getroffen. Het aantal besmettingen neemt zo rap toe dat de situatie onhoudbaar wordt. 
Sportclubs en scholen gaan op slot. Het zorgt voor een angstaanjagend gevoel, merkt 
verslaggever Alice van Eijk. 
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Het is stil op het schoolplein van basisschool Het Talent in Heerde. Geen vrolijke kleuters en 
joelende kinderen die uitgelaten achter elkaar aanrennen. Zonder jas en met rode wangen, 
zoals dat hoort op een van de eerste lentedagen van het jaar. De school zit op slot. Vanwege 
het grote aantal besmettingen in korte tijd, zag directeur Harm Kroeze zich genoodzaakt de 
deuren te sluiten en zitten alle 389 leerlingen opnieuw weer thuis. Bron: AD, 31 maart 2021.  

 
Tsunami aan coronabesmettingen in Hardenberg en Zwartewaterland 
terug bij af  

 
Het aantal nieuwe coronabesmettingen is opnieuw toegenomen in Oost-Nederland. De stijging 
komt door een forse toename in de regio IJsselland. Het aantal donkerrode gemeenten op de 
coronakaart steeg van één naar drie. 
 
De afgelopen 24 uur zijn 611 nieuwe besmettingen gemeld in deze regio, dat zijn er 37 meer 
dan een dag eerder. In zowel de regio IJsselland als Noord- en Oost-Gelderland overleed een 
inwoner aan de gevolgen van het coronavirus. Sinds zaterdag daalde het aantal besmettingen, 
maar gisteren kwam de ommekeer. Die stijging zet zich vandaag voort in Oost-Nederland. 
Bron: De Stentor, 31 maart 2021.  
 
Ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland schalen reguliere zorg af 
vanwege groeiend aantal covidpatiënten 

 
De ziekenhuizen in de regio hebben het opnieuw zo druk met covidpatiënten, dat ze weer het 
mes in de gewone zorg moeten zetten. Voor de derde keer sinds het begin van de coronacrisis 
moet het aantal geplande operaties worden teruggeschroefd.  
 
‘Dat is heel, héél erg frustrerend,’ zegt Roos van Nieuwenhuizen, hoofd medisch crisisteam 
OLVG, waar van de circa twintig operatiekamers precovid er vanaf donderdag nog maar circa 
twaalf open zijn. ‘We gaan van tachtig procent van de planbare operaties naar iets meer dan 
de helft van de normale capaciteit. De afgelopen weken hebben we elke mogelijkheid gepakt 
om zo veel mogelijk operaties te kunnen doen en we hebben ook een inhaalslag kunnen 
maken, maar dat is nu niet meer vol te houden.’ Het personeel van de ok’s is elders in het 
ziekenhuis namelijk hard nodig: op de covidafdelingen en de ic, die door het groeiende aantal 
covidpatiënten moeten worden opgeschaald. 
 
De acute zorg en oncologie gaan door, maar weer gaat er een streep door niet-complexe zorg 
zoals de liesbreuk-, heup- en knieoperaties. ‘Dan worden de wachtlijsten ook weer langer.’ 
Ook Amsterdam UMC gaat deze week de covidafdelingen opschalen en snijden in de reguliere 
zorg, zegt Frank Bloemers, traumachirurg in het Amsterdam UMC en een van de voorzitters 
van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Roaz) in Noord-Holland en Flevoland. ‘Eigenlijk 
geldt dat voor alle ziekenhuizen in de regio,’ zegt Bloemers. ‘Het personeel loopt op zijn 
tandvlees.’ Er is veel oververmoeidheid en uitval. 
 
Wat steekt, zegt Van Nieuwenhuizen, is dat een groot deel van de medewerkers nog geen 
vaccin heeft gehad. Bij de eerste prikactie, begin januari, was er genoeg voor ‘de frontlinie’ in 
de ziekenhuizen, alle mensen die de hele dag aan het bed van een covidpatiënt staan. ‘Maar 
alle verloskundigen, alle medewerkers van radiologie, alle leerlingen die helpen, mensen in de 
acute zorg die patiënten in nood opvangen, van wie je niet weet of ze besmet zijn, die zijn 
allemaal nog niet gevaccineerd. Ook dat frustreert. Als je in de patiëntenzorg in het ziekenhuis 
werkt, zie je op een dag wel twintig tot veertig mensen, dus je loopt gewoon extra risico.’ 
 
Er zijn bij de ziekenhuizen nu wel nieuwe vaccins geleverd, zegt Van Nieuwenhuizen, maar 
nog steeds niet genoeg om alle medewerkers die belangrijk zijn voor de acute zorg te 
vaccineren. 
 
Alles bij elkaar opgeteld: een verzuim van twaalf procent, ic-verpleegkundigen die door burn-
out of langdurige covidklachten uitgeschakeld zijn én een deel van de acute zorg die gewoon 
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door moet gaan, kan Van Nieuwenhuizen zich niet voorstellen dat de 1700 ic-bedden, waar 
minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op rekent tijdens de verwachtte piek op de ic’s in 
april, ook echt aangeboden kunnen worden. 
 
De cijfers van het aantal gemeten besmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen 
lopen al weken op. De kop van Noord-Holland en de regio Zaanstreek zijn brandhaarden, wat 
zich vertaalt naar de ziekenhuisopnames in de regio. Op de ic’s in de ziekenhuizen in de regio 
Noord-Holland en Flevoland liggen op dit moment 102 patiënten, in de klinieken 264. Half 
december waren dat er 350. Volgens Bloemers kan dat geleidelijk maar ook exponentieel 
stijgen, omdat er steeds minder patiënten buiten de regio kunnen worden uitgeplaatst. ‘We 
zitten nu per week op circa 150 overplaatsingen buiten de regio, van Groningen tot Maastricht, 
maar hoe voller de ziekenhuizen in het land worden, hoe moeilijker het wordt patiënten naar 
elders over te brengen.’ 
 
Vorige week hebben onder meer de ziekenhuizen, de ambulances en de huisartsen in de regio 
het ‘donkerste scenario’ geoefend, waarbij de ziekenhuizen vol liggen. ‘Dan hou je rekening 
met het scenario dat er geen ambulances meer rijden, dat er geen zuurstof meer is bij de 
patiënten thuis, dat soort heftige dingen. Daar word je stil van, want het is het scenario waar 
we ons toch zorgen over maken. Statistisch is het mogelijk, maar we hopen er net langs te 
scheren. Je voelt wel meteen hoe spannend het nog wordt de komende weken.’ Bron: Het 
Parool, 1 april 2021. 
 

 
Bijna helft van Utrechtse bevolking laat zich niet testen bij 
coronaklachten 

 
Bijna de helft van de Utrechters laat zich niet testen bij coronaklachten. Een groot deel 
daarvan denkt dat de klachten gewoon horen ‘bij de tijd van het jaar'. 
 
Dat blijkt uit onderzoek van de GGD onder 3700 inwoners van de regio Utrecht. Liefst 
vijfenveertig procent van hen zegt zich niet te laten testen. Hiervan zegt de helft milde klachten 
te hebben en ‘denkt geen corona te hebben'. Een even groot deel zegt deze klachten altijd te 
hebben in deze periode van het jaar. Bron: AD, 1 april 2021. 

   
Onderzoek naar betere voorbereiding uitbraak infectieziekten 

 
Een adviescommissie van wetenschappers gaat onderzoeken hoe Nederland zich beter kan 
voorbereiden op toekomstige uitbraken van infectieziekten. De commissie is in het leven 
geroepen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Een 
belangrijke vraag voor de leden is hoe nadelige maatschappelijke effecten van een uitbraak in 
het vervolg beperkt kunnen worden.  
 
‘Tijdens de coronapandemie werd duidelijk hoe hard beleidsmakers wetenschappelijke kennis 
nodig hebben’, schetst de KNAW. ‘Maar de beschikbare kennis en draaiboeken bleken vaak 
ontoereikend. Onder wetenschappers rees daarom de vraag: welke lessen kunnen we trekken? 

De KNAW-adviescommissie heeft de naam Pandemic Preparedness Plan gekregen. De 
deskundigen gaan vanuit een brede wetenschappelijke blik  bekijken welke maatregelen en 
investeringen nodig zijn om Nederland beter door een eventuele volgende pandemie te loodsen. 
Ze gaan daarover in gesprek met experts en organisaties. 

Aandachtspunten worden de capaciteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg, de 
gedecentraliseerde inrichting van die zorg, de maatschappelijke weerbaarheid van ons land 
en innovaties die deze weerbaarheid kunnen vergroten. Met weerbaarheid bedoelt de KNAW 
onder meer de veerkracht van de economie, het onderwijs en de grondrechten van burgers. 
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Hoogleraar empirische sociologie Pearl Dykstra van de Erasmus Universiteit Rotterdam is 
voorzitter van de adviescommissie. Zij droeg eerder al bij aan een Europees advies over de 
paraatheid voor toekomstige pandemieën. Bron: AD, 31 maart 2021.     

 

Voorzitter GGD wil extra groepen uitnodigen voor vaccinatie 

GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet heeft dé oplossing om snel van de 
voorraad AstraZeneca-vaccins af te komen: extra groepen uitnodigen voor een prik. ‘Die 
beschikbare vaccins moeten gewoon zo snel mogelijk worden gezet’, zegt Rouvoet. 

 

© ANP — Andre Rouvoet van GGD GHOR, de landelijke koepel van GGD's   

‘Als wij daar een extra rol in kunnen spelen, dan doen we dat graag. Niemand heeft er een 
belang bij als vaccins nodeloos op de plank blijven liggen.’ De GGD kan zelf echter niet 
beslissen over het toevoegen van nieuwe groepen. 



231 

 

De beslissing om bijvoorbeeld 59-jarigen of de mensen van 65 tot 74 jaar eerder uit te nodigen 
voor de coronavaccinatie, is aan het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM. Rouvoet 
hoopt dat zij daarover zo snel mogelijk afspraken maken.  Bron: AD, 31 maart 2021. 

Huisartsen krijgen meer doses van vaccin AstraZeneca 

Huisartsen krijgen meer doses van het coronavaccin van AstraZeneca. Zo kunnen ze meer 
mensen inenten. De beschikbare voorraad wordt anders verdeeld, omdat de GGD'en bijna 
klaar zijn met het vaccineren van mensen die in de langdurige zorg werken. Die diensten 
krijgen daarom minder doses. Om hoeveel doses het gaat, kunnen het ministerie van 
Volksgezondheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nog niet zeggen. 

Huisartsen dienen het AstraZeneca-vaccin toe aan 60- tot 64-jarigen, aan mensen met het 
syndroom van Down en aan mensen met morbide obesitas. Daarnaast geven ze het vaccin 
aan niet-mobiele thuiswonende ouderen. Dat zijn mensen die zelfstandig wonen, maar niet 
mobiel genoeg waren om zelf naar een vaccinatielocatie te komen.  

GGD-voorzitter André Rouvoet had opgeroepen om nieuwe groepen uit te nodigen voor 
vaccinatie, zodat de voorraad AstraZeneca-vaccins sneller opgemaakt zou kunnen worden. 
Dat gebeurt nu niet. Bron: AD, 1 april 2021.  

AstraZeneca levert volgende week minder dan de helft van de 
afgesproken vaccins 

AstraZeneca levert volgende week minder dan de helft van de afgesproken hoeveelheid 
vaccins. Op 8 april zouden 110.000 vaccins arriveren bij het centrale distributiecentrum in 
Oss, maar dat worden er slechts 50.000. Dat meldt het RIVM. 

Gisteren heeft AstraZeneca de beloofde 430.000 vaccins wél geleverd. Het overgrote deel van 
die voorraad gaat naar de noordelijke provincies. Huisartsen starten daar komende week met 
het inenten van 60 tot 64-jarigen en mensen met onder andere het syndroom van Down en 
morbide obesitas. 

De 50.000 vaccins die volgende week geleverd worden gaan naar huisartsen in het zuiden. Zij 
hebben tot nu toe te weinig vaccins ontvangen om de hen toebedeelde leeftijdsgroep te kunnen 
vaccineren. Veel 63 en 64-jarigen zijn al ingeënt, maar de jongere zestigers wachten nog op 
hun beurt. 

Mensen uit de leeftijdsgroep 70 tot 74 jaar kunnen dinsdag een vaccinatie-uitnodiging in de 
brievenbus ontvangen, meldt het RIVM. Deze groep wordt ingeënt bij GGD-priklocaties met 
het vaccin van BioNTech/Pfizer. Bron: AD, 1 april 2021. 

WHO heeft kritiek op vaccinatiecampagnes in Europese landen 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft kritiek geuit op de vaccinatiecampagnes in 
Europese landen. Die komen veel te traag van de grond, zegt regiodirecteur Hans Kluge. Hij 
noemt dat onacceptabel en pleit ervoor 'iedere dosis die we op voorraad hebben' onmiddellijk 
te gebruiken. Ook moet de vaccinproductie volgens hem omhoog. 

De WHO noemt de situatie in Europa 'zorgelijker dan we in maanden hebben gezien'. Het 
virus zou weer sneller om zich heen grijpen binnen alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van 
mensen boven de tachtig jaar. Ouderen worden vaak met voorrang gevaccineerd en dat lijkt 
nu positieve gevolgen te hebben. 

Veel andere Europeanen moeten nog wachten op hun inenting. ‘Tien procent van de totale 
bevolking van de regio heeft één dosis van een vaccin gehad’, zegt de WHO. Vier procent van 
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de inwoners van de regio zou beide prikken hebben gehad. Die regio Europa van de WHO 
bestaat onder meer uit EU-lidstaten als Nederland, maar ook uit landen als Kazachstan en 
Oezbekistan in Centraal-Azië. Bron: AD, 1 april 2021. 

GGD-manager Margreet is klaar voor prikken van vaccins die er niet zijn: 
‘het is hier stil, veel te stil’ 

Wel meer wíllen prikken, maar niet kúnnen. Domweg door een gebrek aan vaccin. Het 
frustreert manager Margreet Algera van GGD IJsselland. ‘Wat ik denk als ik hier rondloop op 
de vaccinatielocatie in Zwolle? Dat het stil is. Veel te stil.’  

 

 

Margreet Algera in de vaccinatielocatie in Zwolle. ,,Wat we krijgen, prikken we weg." © Frans 
Paalman  

Als lid van het driekoppig managementteam van GGD IJsselland wordt het leven van de 
Apeldoornse Algera (60) al een jaar lang beheerst door corona. En de laatste drie maanden in 
het bijzonder door de vaccinatiecampagne. Een campagne die met horten en stoten 
verloopt maar die volgens demissionair minister De Jonge de komende weken dan toch echt 
naar een hoogtepunt moet: 1,5 miljoen prikken per week is het streven, het grootste deel gezet 
via de GGD-locaties. Algera: ‘Alsjeblieft, laat het gebeuren. Wij zijn er klaar voor en Nederland 
wacht erop.’ Bron: De Stentor, 1 april 2021.  

Wat gebeurd er als het vaccin AstraZeneca geweigerd wordt? 

 De telefoon staat roodgloeiend bij menig huisarts in de regio Utrecht omdat mensen ongerust 
zijn over de veiligheid van het AstraZeneca-vaccin. ‘Sommige mensen geven aan een prik met 
dit vaccin niet meer te zien zitten door de commotie en vragen wat de andere opties zijn.’ 

Vanaf vandaag wordt het vaccin in Duitsland alleen nog toegediend aan mensen boven de 
zestig jaar; eerder werd het prikken met dit vaccin korte tijd stopgezet vanwege meldingen 
over bijwerkingen die moesten worden onderzocht. Bron: AD, 31 maart 2021.  
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Moeder van ernstig zieke Jaela (24) doet oproep aan Hugo de Jonge: 

‘wanneer wordt mijn kind gevaccineerd?’ 
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Het leven van de ernstig zieke Jaela Nagel (24) uit Bunschoten staat door het coronavirus al 
een jaar stil. Moeder Alie hoopte dat haar dochter snel een vaccinatie kon krijgen, maar valt 
van de ene verbazing in de andere. Daarom schreef ze gisteren een emotionele oproep aan 
minister Hugo de Jonge op Facebook: ‘Wanneer wordt mijn kind gevaccineerd?’ 

Alie Nagel (53) kan maar niet begrijpen dat haar eigen oma van 95 allang gevaccineerd is, 
terwijl haar ernstig zieke thuiswonende kind nog steeds wacht. En dat terwijl de tijd voor 
het gezin zo kostbaar is, omdat Jaela niet oud zal worden. ‘Nu het vaccineren begonnen is, 
hadden we de hoop dat we haar weer een stukje leven terug konden geven’, schrijft Alie. 
Bron: AD, 31 maart 2021.    

ALS-patiënt Frank uit Neede moet naar Utrecht voor vaccin, niemand 
kan vertellen waarom dat zo is 

NEEDE - ALS-patiënt Frank Welmerink moet helemaal naar Utrecht voor zijn vaccinatie. Hij 
wil dat niet en pakt de telefoon. Vervolgens wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd. 
‘Ik begrijp dit niet. Ziekenhuis MST geeft ook Moderna aan hoog-risicogroepen. Waarom kan 
ik daar niet terecht?’ 

Achterhoeker Frank Welmerink (57) heeft de tijd. Hij werkt al vier jaar niet meer als monteur 
in Europoort en Pernis bij Rotterdam. De Achterhoeker geniet van het leven, ondanks zijn 
ziekte. Maar autorijden lukt niet meer. Dus is hij voor de rit naar Utrecht afhankelijk van zijn 
echtgenote. Daarin zit zijn frustratie. Bron: Tubantia, 1 april 2021. 

 

Frank Welmerink © Lars Smook 

 

Plan om tienduizenden Nederlanders te laten deelnemen aan pilots met 
toegangstesten 

Het kabinet komt met een plan om tienduizenden Nederlanders in april te laten deelnemen 
aan pilots met toegangstesten. Dat blijkt uit conceptstukken in handen van de politieke 
redactie van RTL Nieuws. Het gaat om duizenden bezoekers per dag die naar gesloten locaties, 
zoals musea, theaters, casino's en dierentuinen gaan. 

De proeven worden in alle provincies gehouden, op verschillende plekken door het hele land. 
Er komt voor de maand april een hele lijst met activiteiten. 
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Het aantal deelnemers per provincie varieert van vijfenveertig mensen in Zeeland tot ruim 
zevenendertighonderd in Noord-Holland per dag. Op de locaties moet dan gewerkt worden met 
een 'gecontroleerde setting', met bijvoorbeeld bewuste tijdslots en sectorprotocollen, meldt 
RTL Nieuws. Bron: AD, 31 maart 2021.   

 

© Hollandse Hoogte / ANP XTRA 
 

Nederlanders rijden in relatief oude auto's 

 
Nederlanders rijden in oudere auto's dan automobilisten in onze buurlanden. In Nederland 
was de gemiddelde personenauto in 2019 11 jaar oud.  In België zijn personenauto’s 
gemiddeld 9,1 jaar oud, in Duitsland 9,6 jaar en in Luxemburg slechts 6,5 jaar. Dat blijkt uit 
cijfers van de Europese autofabrikanten, verenigd in de Acea.  

 
De gemiddelde leeftijd van personenauto’s in de Europese Unie ligt nog iets hoger dan in 
Nederland: 11,5 jaar.  Verder richting het zuiden van Europa lopen de leeftijden op. Zo zit 
Frankrijk met 10,2 jaar al wat dichter bij de Nederlandse leeftijd en in landen als Italië (11,4 
jaar) en Spanje (12,7 jaar) is het wagenpark nóg ouder. 

Nederland heeft overigens weer wel een jong wagenpark als het vrachtauto’s betreft. Met een 
gemiddelde leeftijd van 9,6 jaar zitten we ruim onder het Europees gemiddelde (13 jaar). In 
België zijn trucks gemiddeld 15,8 jaar oud. Daarentegen zijn bestelbusjes in Nederland relatief 
oud in vergelijking met de buurlanden. In Nederland zijn die gemiddeld 9,8 jaar oud, tegenover 
8,6 jaar in België en 8,1 jaar in Duitsland. 

Uit de cijfers van de Acea blijkt dat automobilisten in de Europese Unie sowieso in steeds 
oudere auto's rondrijden. Vier jaar geleden was de gemiddelde personenauto in de EU bijna 
10 jaar oud. Tien jaar daarvoor lag de gemiddelde leeftijd van personenauto’s in de EU nog op 
8,4 jaar. In Nederland was de gemiddelde leeftijd van personenauto’s vier jaar geleden nog 9,6 
jaar. De hogere leeftijd van het huidige wagenpark is onlosmakelijk ook verbonden met de 
steeds betere kwaliteit van auto's: ze gaan simpelweg steeds langer mee. Zo is onder meer het 
roestprobleem in de afgelopen decennia stevig aangepakt. Bron: AD, 31 maart 2021. 

De Nederlandse Wegenwacht weigert informatie vrij te geven over het aantal pechgevallen per 
automodel, maar in Duitsland doet zusterorganisatie ADAC daar niet moeilijk over. De minst 
betrouwbare auto in alle klassen is de Kia Ceed. 

Het gezaghebbende Duitse opinieblad Focus kwam na analyse van al eerder vrijgegeven 
ADAC-informatie tot de volgende conclusie: de drie meest betrouwbare auto's waren afgelopen 
jaar de Toyota Aygo van bouwjaar 2013, de Mini uit 2017 en de BMW X1 uit 2017. In negatieve 
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zin vallen de Fiat 500 uit 2014-2015 op, evenals de Hyundai i20 uit de bouwjaren 2011-2014 
en de Kia Ceed uit 2010-2014.  Bron: AD, 15 juni 2020.  

 

 

Frank Poorthuis. © Marco de Swart 

Achter de afspraak voor de vaccinatie aan 

Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. 
Verslag van dag 382.   

Als je mij belt en ik ben er niet, vertel ik je dat je niets hoeft in te spreken, omdat ik mijn 
voicemail toch niet afluister. Dat is heel onvriendelijk, ik weet het, maar supereffectief. Ik werd 
in het verleden gek van alle voice-mailberichten. Nu moet je me gewoon nog een keer bellen. 
Ik ga ervan uit dat wat belangrijk is toch wel tot mij komt. 

Goed, effectief en nog nooit last van gehad. Tot afgelopen zaterdag. Toen was er even paniek. 
Ik was in de tuin aan het werken, mijn telefoon lag binnen. Even na drieën pakte ik ’m op, 
zag een gemiste oproep van mijn huisarts. Op zaterdagmiddag! Dat kon maar een ding 
betekenen: ze wilden me vaccineren. Ik belde terug, maar kreeg het antwoordapparaat van de 
praktijk: het is weekend, voor spoed etc. Maar ze hadden me net gebeld! 

Verdikkie. Ik moet toegeven: in mijn hoofd speelden zich diverse scenario’s en 
mogelijkheden af. Een ervan was dat ze op dat moment bij de praktijk aan het vaccineren 
waren, een shotje over hadden en dachten: laten we even mijnheer Poorthuis van de 
reservelijst bellen. Kregen ze mijn antwoordapparaat. ‘Dan niet. De volgende op de lijst.’ 

O man, wat baalde ik. Wat te doen? Ik wou ook voor mezelf niet paniekerig overkomen, maar 
besefte dat ik onrustig zou blijven als ik dit niet tot op de bodem ging uitzoeken. Het is 
belachelijk, ik weet het: maar ik sprong op de fiets en racete naar de praktijk van mijn 
huisarts. Er stond geen rij voor de deur, dus mijn eerste scenario klopte niet. Of ze waren al 
klaar natuurlijk. Ik belde aan. Kon mij het schelen, ik was toch al over diverse 
schaamtegrenzen heen. 

Mijn dokter deed open. 

,,Ha, u bent het’’, zei ze. 
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,,Ja, ik dacht, u had gebeld.’’ 

,,Klopt, maar u luistert nooit berichten af, zei u op uw voicemail.’’ 

Ik: ,,Sorry, sorry.’’ 

Oké, ik mocht binnenkomen, het is een hele aardige dokter. Ze belde patiënten van de 
bouwjaren 1956 en 57 om vaccinatieafspraken te maken. Misschien had ze de volgende dag 
nog een keer gebeld, ik weet het niet. Maar man, wat was ik blij dat ik daar binnen stond en 
het begeerde formulier mee naar huis kon nemen. Volgende week woensdag krijg ik ’m, mijn 
eerste prik. Bron: AD, 31 maart 2021. 

Beveiliging en handhavers zorgen dat publiek wegblijft bij de Passion 

Het beveiligingsbedrijf van productiemaatschappij Mediawater gaat donderdagavond samen 
met handhavers van de gemeente Roermond toezien op het wegblijven van publiek tijdens de 
opvoering van The Passion in Roermond. Vanwege corona is geen publiek toegestaan bij de 
opvoering.  

Ook de politie is aanwezig. De Markt en het Munsterplein waar de opvoering plaats heeft, zijn 
afgezet met hekken om publiek te weren. Rond 20.00 uur wordt ook de Steenweg tussen beide 
pleinen afgezet, omdat daar de processie vanaf de Markt naar het Munsterplein doorheen 
trekt. 

De uitzending van de live-uitvoering begint om 20.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Om 22.00 
uur gaat de avondklok in. Wie dan nog op straat is, wordt gecontroleerd, aldus de 
woordvoerder. Medewerkers en spelers van The Passion hebben een ontheffing. Bron: AD, 1 
april 2021. 

 

© ANP Kippa — De elfde editie van The Passion wordt gehouden in Roermond. 

Zorginstellingen mogen jaarverslag later indienen  

Ziekenhuizen en andere (jeugd)zorginstellingen mogen hun jaarverslag over 2020 op een later 
tijdstip indienen, omdat ze het zo druk hebben vanwege de coronacrisis. Het jaarverslag hoeft 
niet meer uiterlijk voor 1 juni ingeleverd te worden, dat kan nu tot 1 oktober. Dat meldt de 
gezondheidsinspectie na een besluit van de minister van VWS, bij wie de stukken moeten 
worden ingeleverd. 
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Het besluit geldt voor zorginstellingen (waaronder ook regionale ambulancevoorzieningen), 
jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. Bron: AD, 1 
april 2021.   

 

Arbeidsmarktpositie van jongeren is door coronacrisis verslechterd 

De arbeidsmarktpositie van jongeren is door de coronacrisis verslechterd. Wel lijkt het erop 
dat hun baankansen kunnen terugkeren als de economie weer herstelt. En dan kunnen juist 
de wat oudere werknemers het moeilijker krijgen, stellen deskundigen van De Nederlandsche 
Bank (DNB). 

Door de forse steunmaatregelen van de overheid bleef een flinke toename van de werkloosheid 
vorig jaar uit. Volgens experts bij de centrale bank valt wel op dat jongeren de hardste klappen 
incasseerden op de arbeidsmarkt. Van de jongeren tot 25 jaar was op een gegeven moment 
meer dan 11 procent werkloos, terwijl de werkloosheid onder 25- tot 45-jarigen slechts opliep 
tot 3,9 procent. 

Een stijging van het aantal faillissementen en reorganisaties lijkt onvermijdelijk, zeker na het 
aflopen van de steunmaatregelen. Waarschijnlijk zal dan het baanverlies onder veelal oudere 
vaste krachten toenemen. En net als na de financiële crisis van 2009 zou dit juist weer een 
impuls kunnen geven aan de werkgelegenheid van jongere werknemers en flexibele arbeid, 
aldus de centrale bank. Bron: AD, 1 april 2021. 

Aantal coronapatienten in ziekenhuizen opnieuw gedaald 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gedaald, ook al is het maar een 
beetje. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2327 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn 
er zeven minder dan gisteren. 
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Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1639 coronapatiënten, veertien minder dan een 
dag eerder. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg wel, van 681 naar 688. 
Dat is het hoogste aantal sinds 14 januari. 

Het aantal nieuwe opnames blijft wel oplopen. In de afgelopen 24 uur zijn 337 
coronapatiënten op verpleegafdelingen of intensive care beland. Vooral de ic's kregen het 
aanzienlijk drukker met 61 nieuwe opnames. Dat is het hoogste aantal sinds 30 december. 

Volgens de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding hebben de 
ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 2057 coronapatiënten zien binnenkomen. Dat zijn 
er gemiddeld bijna 294 per dag, het hoogste peil sinds 6 januari. Bron: AD, 1 april 2021.  

Toename besmettingen in Oost-Nederland zet door, Olst-Wijhe plots 
brandhaard 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is opnieuw toegenomen in Oost-Nederland. Het aantal 
donkerrode gemeenten op de coronakaart steeg van drie naar vier. Heerde behield als enige 
gemeente de donkerrode status. 

De afgelopen 24 uur zijn 750 nieuwe besmettingen gemeld in deze regio, dat zijn er 139 meer 
dan een dag eerder. In zowel de regio Flevoland als Noord- en Oost-Gelderland overleed een 
inwoner aan de gevolgen van het coronavirus. Sinds zaterdag daalde het aantal besmettingen, 
maar dinsdag kwam de ommekeer. Sindsdien stijgt het aantal besmettingen in Oost-
Nederland. 

In veiligheidsregio Flevoland zijn de afgelopen dag 164 positieve tests gemeld; 54 meer dan 
een dag eerder. Noord- en Oost-Gelderland telt 369 nieuwe besmettingen, 83 meer dan 
gisteren. IJsselland, gisteren nog goed voor 213 nieuwe besmettingen zag een kleine toename. 
Er kwamen  van 217 nieuwe besmettingen bij. 

Zwartewaterland was gisteren na een opleving ineens weer ‘coronakoploper’. Het aantal 
nieuwe besmettingen viel vandaag mee: zeven nieuwe besmettingen, ten opzichte van 17 
gister. Door de afname kleurt Zwartewaterland niet meer donkerrood Ook Hardenberg kleurt 
vandaag niet meer donkerrood. In de Vechtdal-gemeente daalde het aantal nieuwe 
besmettingen van 37 gister naar 23 vandaag. 

Heerde blijft daarentegen wel in het donkerrood staan. In Heerde werden elf  inwoners positief 
getest, twee minder dan een etmaal eerder.  Verder verspringen Epe en Nunspeet ook naar 
donkerrood. In Epe was bijna sprake van een verdubbeling. De teller stopte op 20 positief 
geteste inwoners. Gisteren ging het nog om elf nieuwe besmettingen.  

Nunspeet telt zeventien nieuwe besmettingen. Een etmaal eerder ging het om elf positief 
geteste inwoners. Opvallend is dat Olst-Wijhe uit het niets donkerrood kleurt. De afgelopen 
twee dagen behoorde deze gemeente nog tot ‘de beste jongetjes van de klas’. Gisteren werden 
slechts twee nieuwe besmettingen gemeld, maar daar kwam het afgelopen etmaal verandering 
in. De teller stokte op zestien positief geteste inwoners. Met 87,7 positieve tests per 100.000 
inwoners is Olst-Wijhe nu coronakoploper  

Kampen komt vandaag met 18,4 besmettingen per 100.000 inwoners als beste uit de bus.   

Het aantal nieuwe coronagevallen loopt nog op in Nederland, maar het gaat de laatste dagen 
niet zo snel. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 7882 positieve tests 
geregistreerd door het RIVM. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 52.071 nieuwe gevallen gemeld. Dat is het hoogste peil sinds 
begin januari. Gemiddeld zijn er 7439 positieve tests per dag geregistreerd. 
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Amsterdam telde 402 nieuwe gevallen, het hoogste aantal van het land. In Rotterdam kwamen 
346 besmettingen aan het licht en in Den Haag 329. Verder waren er 128 positieve tests in 
Eindhoven, 115 in Utrecht, 104 in de gemeente Westland en 103 in Den Bosch. Rotterdam-
Rijnmond is opnieuw de regio met de meeste gevallen van het land. Bron: De Stentor, 1 april 
2021. 

 

De corona IC van het ETZ © archieffoto ETZ/Ellen den Ouden 
 

Brabantse ziekenhuizen schalen ic bijna maximaal op en stellen operaties 
weer uit: ‘situatie is ernstig’ 

 
TILBURG - De situatie in de Brabantse ziekenhuizen is wederom nijpend. De intensive cares 
weer tot bijna het maximale opgeschaald en operaties worden weer vaker afgezegd. 
 
‘We gaan opnieuw richting de maximale capaciteit. Met angst gaan we de aankomende weken 
in’, zegt Bart Berden, voorzitter van ROAZ, het regionaal overleg voor de acute zorg in Brabant. 
Er is opgeschaald van 120 naar 200 bedden op de intensive care, maar de helft is inmiddels 
in gebruik door coronapatiënten. ‘De ziekenhuizen doen hun uiterste best om de IC-capaciteit 
stapje voor stapje nog verder uit te breiden. Maar tot dit aantal komen was al harken’, aldus 
Berden. ‘We bekijken daarom per week wat we nog kunnen doen.’ 
 
Patiënten worden overgeplaatst binnen de Brabantse ziekenhuizen, maar ook weer 
daarbuiten. Volgens Berden heeft dit vooral te maken heeft met de opkomst van de Britse 
variant en de tegenvallende vaccinaties ‘Drie op de vier patiënten die onze ziekenhuizen 
binnenkomen, heeft die Engelse variant nu. Vaccineren is onze redding. Dat weten we, maar 
het gaat niet snel genoeg.’ 
 
Begin vorige maand leek het beter te gaan. De reguliere zorg in de ziekenhuizen draaiden weer 
op ruim 90 procent. Ziekenhuizen zijn, na een jaar corona, inmiddels beter ingespeeld op in- 
en uitstroom. Kort uitgelegd: huisartsen en verpleeghuizen ontlasten de ziekenhuizen door 
minder te verwijzen, zelf meer zorg op te pakken of het sneller over te nemen. ‘Maar we zagen 
het de afgelopen weken steeds slechter gaan’, vertelt Berden. 
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Afgelopen week kwam er zo’n tien procent meer patiënten binnen met de opschaling tot gevolg. 
‘Maar die tweehonderd is wel bijna het maximale wat we nu aankunnen vanwege het aantal 
beschikbare handen aan de bedden’, aldus Berden, die benadrukt dat de Brabantse zorg een 
topprestatie levert. ‘Met dank aan alle medewerkers die zich al meer een jaar bovenmatig voor 
de patiënten inzetten’. 
 
Door de druk van de coronazorg moeten opnieuw meer operaties worden afgezegd. Inmiddels 
gaat zo’n vijfentwintig procent niet meer door. ‘En dat zal volgende week nog verder zakken’, 
aldus Berden die zegt de aankomende weken met angst en beven tegemoet te zien. ‘Alles wat 
nu nog helpt moet daarom ingezet worden’, gaat hij verder. ‘Nu is zéker niet het moment voor 
versoepelingen van de maatregelen. Ook al weten we dat mensen het steeds moeilijker vinden.’ 
Bron: Brabants Dagblad, 1 april 2021. 
 

Nog nooit zoveel Nederlanders ingeënt als vandaag 

Nog nooit zijn in één dag zo veel Nederlanders tegen het coronavirus gevaccineerd als gisteren. 
In totaal zijn toen 72.377 mensen ingeënt, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het 
oude dagrecord was op 25 februari gevestigd. Toen kregen 66.890 mensen een prik. 

In de eerste drie dagen van deze week kregen ongeveer 200.000 mensen een vaccin 
toegediend. Het ministerie hoopt dat deze week ongeveer 433.000 mensen een prik krijgen, 
aanzienlijk meer dan de 280.000 van vorige week en de 210.000 van de week ervoor. Bron: 
AD, 1 april 2021.   
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Laatste woorden    

 
 

Het dragen van mondkapjes is nu heel normaal door artsen, maar dat was vroeger wel anders. 
Foto via Pixabay (Public Domain)   

Tegenwoordig is het heel normaal dat medisch personeel mondkapjes gebruikt bij operaties 
en behandelingen. En in sommige situaties is het ook in het gewone dagelijks leven een goed 
idee om een mondkapje te dragen. Zo ben je beter beschermd tegen allerlei besmettelijke 
bacteriën. Dat lijkt heel logisch, maar aan het begin van de twintigste eeuw zag je nauwelijks 
chirurgen met een mondkapje in het ziekenhuis. Sinds wanneer zijn we mondkapjes gaan 
dragen? 
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Eén van de eerste voorbeelden van mondkapjes zijn de zogeheten vogelmaskers. Deze maskers 
werden tijdens de pestepidemieën van de zeventiende eeuw voor het eerst gebruikt.  

 

In die tijd geloofden dokters dat ziektes verspreid werden door zogeheten ‘miasma’s’. Een 
miasma was een vorm van slechte lucht die ziektes kon overbrengen, maar ook de 
gemoedstoestand van mensen kon aantasten. Dokters gebruikten deze vogelmaskers omdat 
ze de snavel van het masker vol konden stoppen met ‘goede’ geuren, zoals parfums en kruiden, 
die de miasma’s tegen konden gaan. Men wist nog niet dat ziektes in werkelijkheid werden 
overgebracht door bacteriën. 

De mondkapjes zoals wij ze nu kennen ontstonden pas in de twintigste eeuw. Voor die tijd 
was het heel normaal dat een dokter zonder handschoenen of gezichtsbescherming 
bijvoorbeeld een lijkbeschouwing uitvoerde en daarna met dezelfde handen meehielp bij een 
bevalling. Ook handenwassen was in die periode nog niet vanzelfsprekend voor dokters. 

De Hongaarse dokter Ignaz Semmelweis bracht hier verandering in, toen hij in 1847 ontdekte 
dat dokters lijkdeeltjes met zich meedroegen wanneer ze zonder handschoenen en 
handenwassen met lijken bezig waren geweest. De bevindingen van Semmelweis werden in 
eerste instantie echter niet geloofd. Dokters hadden er nogal moeite mee dat zij door middel 
van deze onzichtbare deeltjes ziekmakende stoffen met zich meedroegen. Het besef dat 
Semmelweis gelijk had ontstond pas aan het eind van de megentiende eeuw. 

Aan het einde van de negentiende eeuw werd langzaamaan duidelijk dat bacteriën de 
veroorzakers van ziektes waren. Hiermee groeide ook het besef dat dokters zichzelf moesten 
beschermen om de verspreiding van deze ziektes tegen te gaan. 

Aan het begin van de twintigste eeuw ontstonden op die manier ook de eerste medische 
mondkapjes. Rond 1897 waarschuwden de eerste Europese onderzoekers dat zonder 
mondkapjes, de kans om besmet te raken in ziekenhuizen veel groter was. Ondanks de 
Europese wetenschap was China één van de eerste landen waar medische mondkapjes 
gebruikt werden. Hier ontwikkelde de dokter Wu Lien-Teh in 1910 medische mondkapjes, in 
een poging de verspreiding van longziektes in Noord-China tegen te gaan. 
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Tijdens de Spaanse Griep werd het dragen van mondkapjes ook op straat steeds normaler, 
zoals deze politieagenten in het Amerikaanse Seattle laten zien. Foto via Wikimedia Commons 
[Public Domain] 

De uitbraak van de Spaanse griep in 1918 zorgde ook in Europa voor een ommekeer. In 
dat jaar werd door onderzoekers ook voor het eerst voorgesteld om mondkapjes te steriliseren 
na gebruik. Niet alleen begonnen dokters massaal mondkapjes te dragen, ook de gewone man 
op straat poogde zich met het dragen van een mondkapje te beschermen. Dit had ook alles 
met de Eerste Wereldoorlog te maken. Door zelf mondkapjes te dragen, geloofden burgers dat 
ze de soldaten aan het front konden beschermen. De mensen werd voorgehouden dat ze hun 
verantwoordelijk moesten nemen zodat hun land de oorlog kon winnen. Vanaf de jaren  
twintig werden mondkapjes vervolgens verplicht in operatiekamers. 

Na de Tweede Wereldoorlog begon men in West-Europa de mondkapjes ook te gebruiken tegen 
de toenemende luchtvervuiling. Het dragen van een mondkapje moest bijdragen aan de 
bescherming tegen smog. 

In veel westerse landen stierf dit gebruik langzaam weer uit, doordat er steeds meer middelen 
werden gevonden om luchtvervuiling tegen te gaan. Dit kwam met name door de afname van 
de zware industrie vanaf de jaren zestig. 

Het gebruik van mondkapjes tegen luchtvervuiling verschoof daarmee naar snel 
ontwikkelende landen, vooral in Azië. In de grote steden in China bijvoorbeeld is het dragen 
van een mondkapje, ook wanneer er geen sprake is van een pandemie, onderdeel van het 
dagelijkse straatbeeld geworden. 

De uitbraak van de corona-pandemie in 2020 zorgde voor een heropleving van het gebruik 
van mondkapjes in veel westerse landen. Bijvoorbeeld op straat, in winkels en zelfs in het 
OV. Hiermee groeit ook de markt voor mondkapjes en zijn veel mensen thuis aan de slag 
gegaan om hun eigen mondkapjes te maken.  Bron: IS geschiedenis. 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 2 april 2021 


