
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona 
Pandemie 

Deel 16 

Anneke Koers 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



2 

 

Eerste woorden 

Het bewijs is er nu: na vaccinatie kun je het coronavirus niet meer overdragen. Goed nieuws: 
vaccinatie tegen corona beschermt niet enkel de ingeënte persoon zelf, maar voorkomt ook 
besmetting van anderen, blijkt uit een nieuwe studie van het Amerikaanse RIVM. Immunoloog 
Ger Rijkers spreekt van bijzonder goed nieuws.   

Hoewel artsen en wetenschappers het al langer vermoeden, was tot nu toe niet aangetoond 
dat vaccinatie tegen corona iemand ook niet langer besmettelijk maakt. ‘Vaccinatie beschermt 
jou tegen ziekte door corona, maar we weten nog niet of iemand die gevaccineerd is toch het 
virus kan verspreiden’, schrijft het RIVM momenteel op de eigen website daarover. 

Een studie van het Amerikaanse Centers of Disease Control and Prevention, het RIVM van de 
VS, laat nu zien dat inenting met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, verspreiding 
van het coronavirus grotendeels voorkomt. Na de eerste prik daalde de besmettingskans 
binnen twee weken met tachtig procent, na de vereiste tweede prik zelfs met negentig procent. 

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 3.950 gezondheidswerkers, hulpverleners en anderen 
werknemers die beroepshalve een hoge kans lopen op besmetting met het coronavirus. Tussen 
half december en half maart leverden zij wekelijks een neus-swab in voor een PCR-test, of ze 
nu coronasymptomen vertoonden of niet.   

Rochelle Walensky, directeur van het CDC, spreekt van bijzonder goed nieuws. ‘Het onderzoek 
suggereert dat gevaccineerde personen het virus niet bij zich dragen en ook niet ziek worden’, 
stelde de Amerikaanse Jaap van Dissel. ‘En dat zien we niet alleen in klinische onderzoeken, 
maar ook in ‘echte wereld’ omstandigheden.’ 

Nederlandse immunoloog Ger Rijkers, verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis 
in Tilburg is al even enthousiast. ‘De algemene redenatie rond inenting was tot nu toe: je laat 
je vaccineren om zélf beschermd te zijn, eigenlijk een egoïstisch motief. Deze studie laat zien 
dat je anderen eveneens beschermt, er is ook een altruïstisch motief.’ 

Rijkers spreekt over een heel mooi opgezette studie, die hij eigenlijk zelf had willen doen in 
Tilburg. ‘We kregen de financiering er alleen niet voor rond. ’Het onderzoek laat zien dat de 
circulatie van het virus door grootschalige vaccinatie enorm wordt teruggebracht, stelt hij. 

Met deze uitkomst kan de overheid jongeren straks beter motiveren om zich te laten 
vaccineren, zegt immunoloog Rijkers, die tevens hoogleraar biomedische wetenschappen is 
aan het Roosevelt University College te Middelburg. ‘Want nu hoor je nog wel eens: dat doe ik 
niet, want ik word toch niet ziek. Maar jongeren helpen dus ook anderen en dragen na 
vaccinatie niet meer bij aan het beruchte R-getal.’ 

De uitkomsten van de Amerikaanse studie brengt een vaccinatiepaspoort een stuk dichterbij, 
denkt Rijkers. ‘Die discussie is gaande, maar het feit dat inenting besmetting grotendeels 
voorkomt, is een belangrijk argument om te zeggen: wie zich vaccineert mag weer naar de 
bioscoop, een restaurant of de disco.’ 

De uitkomsten van de Amerikaanse studie gelden voor zogenaamde mRNA-vaccins, zoals die 
van Pfizer/bioNTech en Moderna. Volgens Rijkers geldt het waarschijnlijk ook voor andere 
typen vaccins, zoals dat van Janssen. ‘Dat moet uiteraard netjes worden aangetoond, maar 
het Leidse Janssen-vaccin bestrijdt dezelfde component van het virus. Ik verwacht het zelfde 
effect.’ 

De immunoloog ziet nog wel een ‘maar’ het feit dat de studie zeer recent is uitgevoerd. ‘Of de 
bescherming van de vaccins volgend jaar even groot is, moet blijken.’ Dat geldt al helemaal 
voor de tachtig procent bescherming na de eerste doses vaccin. ‘Die effectiviteit is slechts 
gemeten in de korte periode tussen eerste en tweede prik.’ 
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Desalniettemin betekenen de uitkomsten dus goed nieuws. Zeker nu het blad Nature vrijwel 
tegelijk een Israëlische studie naar de effectiviteit van het Pfizer/BioNTech-vaccin publiceerde, 
met een soortgelijk resultaat  

Gevaccineerden blijken ook hier nauwelijks besmettelijk, schrijven de onderzoekers. Wel 
werkt het vaccin boven de tachtig jaar significant minder en blijken personen met serieuze 
medische aandoeningen als diabetes of CPD duidelijk minder beschermd. 

Of het Amerikaanse RIVM na de studie binnenkort zijn adviezen gaat aanpassen en 
gevaccineerden bijvoorbeeld geen mondkapje meer hoeven te dragen is nog onduidelijk. In de 
VS zijn momenteel al honderdtweeënveertig miljoen prikken gezet met de vaccins van Pfizer 
en Moderna. Het onderzoek van CNC krijgt veel aandacht in de VS. 

Volgens CDC-directeur Walensky bewijzen de uitkomsten dat vaccineren werkt. ‘Deze 
resultaten bieden hoop aan de miljoenen Amerikanen die dagelijks tegen Covid-19 worden 
gevaccineerd en aan hen die binnenkort de gelegenheid krijgen hun mouw op te stropen voor 
vaccinatie. Deze geautoriseerde vaccins zijn het belangrijkste instrument om een einde te 
maken aan deze verwoestende pandemie.’ Bron: De Stentor, 1 april 2021. 

 

Ger Rijkers, immunoloog aan het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg en tevens 
hoogleraar aan het University College Roosevelt te Middelburg. © Garn fotografie 

 

RIVM reageert op de Amerikaanse studie: na vaccinatie komen geen 
besmettingen voor 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reageert verheugd op een 
Amerikaanse studie waarin wordt geconstateerd dat onder zorgmedewerkers die zijn 
gevaccineerd tegen het coronavirus nauwelijks nog besmettingen worden vastgesteld. ‘Dat is 
goed nieuws en in lijn der verwachting. Deze signalen hebben we ook gezien in andere studies, 
maar er is wel meer onderzoek nodig’, zegt een woordvoerster van het RIVM. 

In een onderzoek van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
werden 3950 zorgmedewerkers die waren gevaccineerd met de vaccins van Pfizer/BioNTech 
of Moderna nog wekelijks getest op corona. Een vaccin biedt geen honderd procent zekerheid, 
bleek nog eens. Er kwamen nog wel besmettingen voor, maar het risico daarop lag negentig 
procent lager na twee prikken. Dat is belangrijk, omdat tot nu toe niet helemaal zeker is of 
vaccinatie alleen voorkomt dat mensen echt ziek worden door het coronavirus, of ook de 
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besmetting zelf kan voorkomen. Het CDC-onderzoek duidt op dat laatste. En wie niet besmet 
raakt, kan het virus ook niet verder doorgeven. 

‘De studie is nog te beperkt om te constateren dat geen transmissie meer mogelijk is’, zegt de 
RIVM-woordvoerster. Het RIVM is dan ook nog niet van plan om op basis hiervan richtlijnen 
te versoepelen. Mensen die zijn gevaccineerd, moeten zich nog steeds aan de 
voorzorgsmaatregelen houden. Bron: AD, 1 april 2021.  

 

Piek derde coronagolf voorbij volgens Vlaamse viroloog Van Gucht 

‘We lijken een nieuw kantelpunt in de epidemie bereikt te hebben', zegt de Vlaamse 
viroloog Steven Van Gucht over de coronasituatie in zijn land. Volgens het Belgische 
crisiscentrum is de piek van de derde coronagolf waarschijnlijk gepasseerd. 

'Net op tijd', meent Van Gucht. Binnenkort liggen er ruim achthonderd of 'mogelijk zelfs 
negenhonderd' coronapatiënten op de ic's van de ziekenhuizen. Vorige week ging België weer 
op slot, sloten winkels hun deuren en werd de schoolvakantie verlengd. 

De opmars van het virus neemt inmiddels weer af. Het aantal coronapatiënten in de 
ziekenhuizen groeit volgens Van Gucht nog nauwelijks. ‘Ze zullen vermoedelijk nog 
een paar dagen doorstijgen vooraleer hopelijk ook hier een piek bereikt wordt.’ Bron: AD, 2 
april 2021.     

 

In België liggen meer dan drieduizend coronapatienten in ziekenhuis 

In België liggen voor het eerst sinds begin december meer dan 3.000 coronapatiënten in een 
ziekenhuis. 3025 om precies te zijn. 801 van hen liggen op de intensive care. Tussen 27 maart 
en 2 april moesten er per dag gemiddeld 274,6 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. 
Een stijging op weekbasis van negentien procent. Bron: AD, 3 april 2021. 

  

In België treinreizigers naar de kust alleen bij het raam zitten 

Om overvolle treinen te voorkomen, voert België vandaag 
een ingrijpende maatregel in: treinreizigers naar de kust mogen alleen bij het 
raam gaan zitten, met uitzondering van kinderen onder twaalf jaar. Die moeten naast de 
volwassene plaatsnemen. Op deze manier willen de Belgen de derde coronagolf in hun 
land bestrijden. 
 
De maatregel geldt tot 18 april en op het volledige traject, ook voor reizigers die al voor een 
kustplaats uitstappen, meldt Het Laatste Nieuws. ‘Reizigers zullen daardoor soms niet de trein 
kunnen nemen die ze van plan waren te nemen, maar moeten wachten op een volgende trein. 
In geval van grote drukte kan die wachttijd gevoelig oplopen', laat 
spoorwegmaatschappij NMBS weten. Bron: AD, 3 april 2021. 

In België wordt viroloog Van Ranst lastig gevallen door telefoontjes van 
dronken jongeren 

Marc Van Ranst, de bekendste viroloog van België, wordt de laatste tijd belaagd met valse 
telefoontjes. Elke avond, tot een stuk in de nacht, krijgt hij oproepen van onbekende 
nummers. ‘De bellers zijn bijna altijd jong, dronken en in groep’, vertelt hij gelaten. 

‘Een overzichtje van mijn telefoonlog van vanavond’, twitterde de viroloog gisteravond laat. In 
een uur tijd kreeg hij maar liefst vijf telefoontjes: drie van flauwe grappenmakers die hun 
nummer niet eens verborgen hielden en twee anonieme. ‘Ik geef ze, indien ze niet anoniem 
bellen, een volgnummertje’, schreef hij erbij. 
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Gisteren zat hij om iets na 21 uur al aan ‘Prank caller 126‘. ‘Intussen zit ik al aan nummer 
128’, onthult hij vanmiddag. ‘Het is al maanden aan de gang, maar de laatste dagen zijn het 
er dubbel zo veel. Het datalek bij Facebook kan er zeker mee te maken hebben.’ 

Aan veranderen van nummer denkt hij niet. ‘Waarom zou ik’, vertelt hij. ‘Weet je wat voor een 
operatie het is om een nieuw nummer door te geven aan iedereen die dat nodig heeft? Mijn 
nummer is trouwens bekend voor mensen die virologisch advies willen. Dat kan gaan van 
collega’s tot mensen met gewoon een deftige vraag. Ik zie niet in waarom ik het zou veranderen. 
Na een tijdje zien ze ook wel in dat het niet zo plezant is.’ Bron: AD 5 april 2021. 

 

Een overzichtje van mijn telefoonlog van vanavond. En zo gaat dat tegenwoordig elke avond 
tot een stuk in de nacht. Fake calls van vooral groepjes zatterikken, veelal (zelfverklaarde) 
Vlaamsblokkers. Ik geef ze, indien ze niet anoniem bellen, een volgnummertje. Marc Van 
Ranst.  

In België blijven ziekenhuisopnames stijgen 

Het aantal ziekenhuisopnames in België blijft stijgen. Tussen 28 maart en 3 april waren dat 
er dagelijks gemiddeld 268,7, een stijging met dertien procent. Het aantal coronapatiënten in 
Belgische ziekenhuizen daalde wel opnieuw onder de 3.000, zo blijkt uit de jongste cijfers van 
Sciensano. 

Zaterdag lagen 2.913 coronapatiënten in een Belgisch ziekenhuis, 822 daarvan op intensieve 
zorg. Vrijdag waren dat er nog 3.025. Bron: AD, 4 april 2021.  

In België is het aantal bevestigde besmettingen gedaald  

Voor de tweede dag op rij is het gemiddelde aantal bevestigde gevallen van het coronavirus 
in België gedaald. Dat blijkt uit de gegevens van wetenschappelijk 
gezondheidsinstituut Sciensano. Het gemiddelde aantal 
nieuwe ziekenhuisopnames en sterfgevallen door Covid-19 stijgt nog wel licht.  

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen tussen 26 maart en 1 april daalde tot 4.436 per 
dag, een daling van 6 procent tegenover dezelfde periode een week eerder. Experten stellen 
dat België de piek van de derde golf stilaan bereikt heeft. 
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Sinds de start van de coronapandemie zijn bij onze zuiderburen al 900.996 
coronagevallen vastgesteld.  Bron: AD, 4 april 2021. 

In België is run ontstaan op overgebleven coronavaccin 

In België is een run ontstaan op overgebleven coronavaccins. Een website waar Belgen zich 
konden aanmelden voor vaccinatie kon de toeloop nauwelijks aan en was vandaag 
soms urenlang niet toegankelijk. Als mensen met een afspraak niet komen opdagen voor hun 
vaccinatie, schieten er soms vaccins over. Die zijn bederfelijk en een reservelijst moet 
voorkomen dat ze ongebruikt worden weggegooid. 

Wie in België staat ingeschreven, kan zich op de lijst laten zetten. Dat geldt ook voor 
'Nederbelgen' die in de grensstreek wonen. De reservelijst is geen sluiproute naar een 
voortijdige vaccinatie. Ook wie op de lijst staat, komt pas in aanmerking als 
zijn leeftijdsgroep aan de beurt is. Veel vaccinatiecentra hanteren ook lokale reservelijsten, 
waardoor er niet heel vaak een beroep op de nieuwe lijst zal worden gedaan. Bron: De Stentor, 
6 april 2021.  

België vaccineert alleen nog mensen boven 55 jaar met vaccin 
AstraZeneca 

België gaat voorlopig alleen nog 55-plussers inenten met het coronavaccin van AstraZeneca. 
Belgen van 55 jaar of jonger krijgen de komende vier weken een ander vaccin, verklaart 
minister Frank Vandenbroucke tegen VRT Nieuws. België bleef het vaccin van de geplaagde 
Brits-Zweedse fabrikant tot nu toe gewoon toedienen, zonder onderscheid te maken, 
maar de mogelijke bijwerking is 'een reden tot zorg'. Het besluit nu deels te stoppen heeft 
volgens Vandenbroucke 'zeer weinig' gevolgen voor de inentingscampagne, omdat er op dit 
moment nog maar weinig jongeren worden gevaccineerd. Bron: AD: 7 april 2021.  

Coronamaatregelen of niet, KVS toneelgroep  in België opent deuren al op 
26 april 

Vanaf 26 april kan je in de KVS opnieuw naar toneel gaan kijken. De KVS programmeert die 
week de voorstelling ‘Jonathan’ van Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens. Hoewel het 
nog lang niet zeker is of de cultuursector dan alweer de deuren zal mogen openen, wil de KVS 
dan vijftig mensen de voorstelling laten bijwonen. ‘We gaan sowieso spelen’, zegt artistiek leider 
Michael De Cock. 

‘We willen tonen dat het perfect mogelijk is om veilig te spelen’, legt De Cock uit. ‘We werken 
met heel strikte protocollen: er is maximale ventilatie, begeleide en gecontroleerde 
publieksstromen, iedereen zit op een veilige afstand van elkaar, we werken met CO2-meters, 
iedereen draagt een mondmasker. Dit zal veel veiliger zijn dan in eender welke trein of in 
eerder welk winkelcentrum. We claimen het recht dit te doen.‘ Volgens de huidige regels zijn 
alle cultuurvoorstellingen nog niet mogelijk. Die regels zijn nog minstens tot 23 april geldig. 
Volgende week komt het Overlegcomité waarschijnlijk bijeen om te kijken of er versoepelingen 
mogelijk zijn. Bron: De Morgen, 8 april 2021.   

 

In België is toestroom coronapatiënten in ziekenhuizen gedaald  

Voor het eerst in een maand tijd is de toestroom van coronapatiënten in Belgische 
ziekenhuizen gedaald. De ziekenhuizen liggen weliswaar nog vol, maar door de daling lijkt het 
erop dat de derde golf bij onze zuiderburen over zijn piek heen is. 
 
‘Na 27 dagen van aanhoudende stijging zien we eindelijk een daling van het aantal nieuwe 
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opnames’, zegt viroloog Steven Van Gucht over de 'bescheiden' kentering (-3 procent). ‘We 
verwachten dat deze daling de komende dagen sterker zal worden’. 

Het aantal coronapatiënten op de ic's groeit nog wel, maar ook daar verwacht Van Gucht 
'binnenkort een vertraging te zien'. De ziekenhuiscijfers zijn voor de viroloog de belangrijkste 
graadmeters wat betreft het verloop van de pandemie. 

Het aantal overlijdens neemt wel fors toe. Tussen 30 maart en 5 april werden gemiddeld 39,4 
doden per dag geteld. Een stijging met maar liefst 47,6 procent vergeleken met een week 
eerder. In België zijn tot nu toe 23.348 coronapatiënten overleden.  Bron: AD, 9 april 2021. 

In België kunnen mensen jonger dan 56 zich melden voor AstraZeneca 
vaccinatie  

Belgen die jonger dan 56 zijn maar toch ingeënt willen worden met het AstraZeneca-
vaccin kunnen dat expliciet aangeven, melden Belgische media. Het Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid schrijft dat alle personen onder de 56 die nu een prikafspraak hebben staan, 
gebeld moeten worden. 'De persoon in kwestie mag nog altijd beslissen om zijn/haar slot te 
behouden', leest het. Wie de afspraak wil laten doorgaan, zal mogelijk eerst een document 
moeten ondertekenen waarin staat dat hij of zij op de hoogte is van het tijdelijke verbod. Bron: 
AD, 9 april 2021. 

Antilockdownprotesten lopen uit de hand in Zwitserland, Ierland, België 

Op verschillende plaatsen in Europa zijn vrijdagavond anti-lockdownprotesten uit de hand 
gelopen. Zo moest de Zwitserse politie traangas en rubberkogels gebruiken in een confrontatie 
met honderden mensen die protesteerden tegen de beperkingen van het coronavirus in de 
stad Sankt Gallen. 

De politie zei dat agenten werden bekogeld met voorwerpen en uit zelfverdediging rubberen 
kogels moesten gebruiken. Later op de avond werden volgens de politie molotovcocktails en 
in brand gestoken voorwerpen naar agenten gegooid, waarop de politie traangas gebruikte. 

In de Noord-Ierse stad Belfast liep een demonstratie uit de hand. Daarbij zijn acht 
politieagenten gewond geraakt. Ze werden aangevallen met bakstenen, metalen 
staven, vuurwerk en putdeksels. Zeven mensen zijn aangehouden. 

In Brussel moest de politie, net als een dag eerder, waterkanonnen inzetten tegen 
demonstranten. In het park Ter Kamerenbos waren enkele honderden mensen aanwezig. Dat 
waren er veel minder dan donderdagavond. Er werd niet echt gefeest, zoals donderdag, maar 
omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd, besloot de politie het park toch 
te ontruimen. 

Een groot deel van de aanwezigen verliet het park vrij snel. Maar ongeveer honderd mensen 
bleven aanwezig en daagden de politie uit. Die zette twee waterkanonnen, enkele 
tientallen ordetroepen en politie te paard in om ook die harde kern te verdrijven.  Bron: 3 april 
2021. 
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© Getty Images — Rellen in de Noord-Ierse stad Belfast vrijdagavond 

Coronageweld’ in Europese steden: jongeren keren zich tegen politie 

In Zwitserland en Noord-Ierland is het vrijdagavond tijdens coronaprotesten tot confrontaties 
gekomen tussen jongeren en de politie. Die werd bekogeld met onder andere flessen, 
molotovcocktails, stenen en vuurwerk, waardoor slachtoffers vielen. De woede van de Ierse 
relschoppers heeft ook te maken met politieke spanningen.   

In St. Gallen in het oosten van Zwitserland verzamelden zich zo’n driehonderdvijftig jongeren 
op het Rode Plein, een populair trefpunt om uit te gaan en feest te vieren. Omstreeks 21.00 
uur maakte een kleine groep feestvierders zich los uit de menigte en gooide onder andere 
flessen en stenen naar de politie. Die was massaal aanwezig vanwege ongeregeldheden op 
hetzelfde plein, een week eerder, en beantwoordde de aanval met rubberen kogels en 
persoonscontroles.  

Daarmee wist ze de situatie te kalmeren, maar omstreeks 22.30 uur escaleerde die opnieuw 
toen relschoppers de politie bestookten met molotovcocktails. Daarna volgde een kat-en-
muisspel dat zo’n drie uur duurde. Daarbij gebruikte de politie traangas om de jongeren uit 
elkaar te drijven en staken relschoppers straatmeubilair in brand. Omstreeks 01.40 uur was 
het weer rustig. 

Bij de ongeregeldheden raakten twee jongeren gewond en werden eenentwintig relschoppers 
gearresteerd, meldde de politie zaterdagmorgen. Een woordvoerder noemde de sfeer 
vrijdagavond ‘erg agressief’. Op sociale media was de afgelopen dagen al opgeroepen om op 
Goede Vrijdag en tijdens het Paasweekend te rellen. ‘Het moet escaleren’, luidde het onder 
andere op Snapchat. Vorige week vrijdag was de Zwitserse stad het toneel van gelijkaardige 
ongeregeldheden waarbij zo’n zeventig van in totaal tweehonderd feestvierders de politie 
aanvielen. De aanvallen werden ook toen beantwoord met rubberen kogels. De relschoppers 
richtten voor ruim 90.000 euro schade aan. Die schade viel gisteren mee, aldus de politie. 

In het Noord-Ierse Belfast raakten vrijdagavond zeker acht agenten gewond tijdens rellen in 
het zuiden van de stad. Jongeren, de meerderheid jonger dan 18 jaar, bekogelden de politie 
er met molotovcocktails, stenen, vuurwerk, metalen staven en zelfs putdeksels. De 
slachtoffers liepen brandwonden op en verwondingen aan hoofd en benen. Zeven relschoppers 
werden gearresteerd.  

De ongeregeldheden vonden plaats in een loyalistisch deel van de stad, overwegend bevolkt 
door protestantse arbeiders. De loyalistische relschoppers uitten volgens de politie niet alleen 
hun frustratie over de lockdown, die sinds december geldt, maar ook over het zogenoemde 
‘brexit-verraad’. Loyalisten en Unionisten (midden- en bovenklasse) zijn boos over de 
handelsregelingen na het vertrek van groot-Brittannië uit de EU. Die regelingen hebben 
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volgens hen barrières opgeworpen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd 
Koninkrijk.  

 
 

Bij de rellen in Belfast raakten minstens acht agenten gewond © Belfast Telegraph 

Volgens The Irish Times liepen de spanningen afgelopen week verder op na een omstreden 
beslissing van het Noord-Ierse Openbaar Ministerie (OM). Dat besloot 24 politici van de Iers-
Republikeinse partij Sinn Féin, onder wie vice-premier Michelle O’Neill, niet te vervolgen voor 
hun aanwezigheid op de begrafenis van IRA-veteraan en voormalig inlichtingenchef Bobby 
Barry, in juni vorig jaar in het westen van Belfast.  

Zo’n tweeduizend Republikeinen woonden de plechtigheid bij, ondanks coronamaatregelen 
zoals strikte beperkingen voor bijeenkomsten. De Noord-Ierse premier Arlene Foster 
(unionisten) sprak van ‘arrogantie’ en ‘het opzettelijk overtreden van de regels’ en eiste daarop 
het ontslag van de Noord-Ierse politiechef (PSNI) Simon Byrne. Hij was verantwoordelijk voor 
de ordehandhaving tijdens de begrafenis en heeft volgens Foster het vertrouwen verloren van 
de unionistische gemeenschap.  

 

 
 

Loyalistische jongeren hielden flink huis in Belfast © Getty Images 

De rellen in Belfast volgden op vier opeenvolgende nachten van ongeregeldheden in Derry, de 
tweede grootste stad in Noord-Ierland. Loyalistische jongeren vielen de politie aan met 
molotovcocktails en vuurwerk, staken kliko's, pallets en zelfs een graafmachine op een 
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bouwterrein in brand. Brandweerlieden die het vuur wilden blussen, werden aangevallen. De 
directe aanleiding voor de rellen is nog onduidelijk, zegt de politie. Ze sluit frustratie over de 
lockdown niet uit, de afgelopen maanden vonden al meer anti-lockdownprotesten plaats, 
maar de voorbije dagen dook volgens haar ook anti-politie graffiti op en verfspuiterij tegen het 
zogenoemde Noord-Ierlandprotocol (NIP).  

Dat akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie garandeert een ‘open grens’ 
tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland, zoals vastgelegd in het Goedevrijdagakkoord 
in 1998. Dat maakte een einde aan het geweld tussen de Ierse republikeinen en de loyalisten 
die een zo nauw mogelijke band met het Verenigd Koninkrijk willen.  

In Cork, in het zuiden van Ierland, vindt vandaag een tweede anti-lockdownprotest plaats. 
Het eerste, begin maart, verliep vreedzaam. In de Ierse hoofdstad Dublin liep een protest tegen 
de coronamaatregelen eind februari flink uit de hand. Ook daar werd de politie bekogeld met 
allerhande voorwerpen, waaronder vuurwerk.   Bron: AD, 3 april 2021. 

 

In de Noord-Ierse stad Belfast liep een demonstratie tegen de coronaregels uit de hand en 
bekogelden jongeren de politie met stenen, flessen en vuurwerk. Ook in andere steden in 
Europa kwam het tot ongeregeldheden. © Getty Images 

 

Nederland en nog achttien EU-landen staan deel vaccin af aan landen die 
problemen hebben met hun vaccinatiecampagne  

Nederland en nog achttien andere EU-landen zijn bereid 30 procent van hun rechtmatige deel 
van de tien miljoen vaccins die farmaceut Pfizer/BioNTech vervroegd levert, af te staan aan 
EU-landen die het moeilijk hebben met hun vaccinatiecampagne. Het gaat om 116.700 
prikken die Nederland uit solidariteit wil uitlenen, bestemd voor Bulgarije, Kroatië, Estland, 
Letland en Slowakije. 

Oostenrijk, Slovenië en Tsjechië zijn de enige EU-landen die niet willen meewerken aan de 
tijdelijke herverdeling 'in een geest van solidariteit' zoals de EU-leiders vorige week op hun top 
hebben afgesproken. De EU-ambassadeurs proberen al enkele dagen tot een akkoord te 
komen over de kwestie die op de EU-top vorige week veel tijd opeiste. Bron: AD, 1 april 2021.    
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Premier van Noorwegen krijgt coronaboete van bijna 2000 euro 

De Noorse premier Erna Solberg mag een coronaboete van bijna 2000 euro ophoesten wegens 
het overtreden van haar eigen regels. Solberg vierde in februari haar zestigste verjaardag met 
een etentje met zeker dertien familieleden, terwijl de coronabeperkingen een maximum van 
tien mensen voorschrijven. 

Solberg betuigde al eerde haar spijt over het voorval in skioord Geilo, maar daarmee was ze 
er niet. Als opsteller van de strenge coronaregels wordt haar een extra zware boete opgelegd. 
‘De wet is voor iedereen gelijk, maar niet iedereen is gelijk voor de wet’, verklaart een 
politiewoordvoerder. Bron: AD, 9 april 2021.  

In Zweden zijn sinds donderdag 21.802 mensen positief getest 

In Zweden zijn sinds donderdag (nu dinsdag)  21.802 mensen positief getest op het 
coronavirus. In het land zijn de afgelopen vijf dagen 35 mensen overleden aan het virus, wat 
het totaal op 13.533 overledenen brengt. Bron: De Stentor, 6 april 2021. 

 

 

Vakantiegangers, studenten en stagiaires: vertrek van Curaçao  

De Vertegenwoordiging van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint Maarten 
roept vakantiegangers, studenten en stagiaires op om het eiland zo snel mogelijk te verlaten. 
Het gaat om Nederlanders die geen noodzakelijke reden hebben om op het eiland te blijven, 
niet om mensen die op het eiland staan ingeschreven. De oproep is donderdag gedaan en geldt 
in ieder geval tot 15 april. 

Dit is een gevolg van de actuele Covid-situatie. Die is zeer ernstig op het eiland. ‘De 
zorgcapaciteit is mogelijk ontoereikend vanwege het hoge aantal coronabesmettingen', aldus 
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de Vertegenwoordiging. De medische zorg is hierdoor niet gegarandeerd en moet op korte 
termijn ontlast worden om een nieuwe stroom patiënten aan te kunnen. Er geldt voor de 
mensen die van het eiland af gaan een testverplichting voor vertrek vanaf Curaçao, bij 
thuiskomst in Nederland moeten reizigers in thuisquarantaine. 

Woensdag luidde minister-president Eugene Rhuggenaath al de noodklok over de situatie in 
het ziekenhuis. Die zit volgens hem vol door het alsmaar stijgende aantal coronapatiënten. 
Donderdag zijn er 431 nieuwe besmettingen geregistreerd. Daarmee is het totaal aantal 
actieve besmettingen inmiddels 3466. Er liggen 103 mensen in het ziekenhuis, waarvan 34 
op de intensive care. Er zijn drie mensen in de afgelopen 24 uur overleden. In totaal gaat het 
om 38 gestorven coronapatiënten. Bron: AD, 2 april 2021.   

Corendon annuleert alle reizen naar Curaçao  

Reisorganisator Corendon annuleert de komende weken alle reizen naar Curaçao vanwege 
het snel toenemende aantal besmettingen met het coronavirus op het eiland. ‘We staan via de 
reisleiding in contact met iedereen die daar zit om te overleggen wat de mogelijkheden zijn 
voor terugkeer’, meldt de reisorganisatie. 

Corendon, dat met KLM vliegt, laat weten dat er nog enkele reizigers op Curaçao zitten. Als zij 
weg willen kunnen ze met Corendon contact opnemen en dan gaat de reisorganisatie 
de terugkeer regelen, zegt de woordvoerster. Reisorganisator TUI stopt vooralsnog niet met de 
vluchten die het naar het eiland uitvoert. 

TUI, dat momenteel twee keer per week op Curaçao vliegt, benadrukt dat de vluchten die het 
uitvoert alleen noodzakelijke reizen zijn en dat de vluchten niet vol zitten. Vakantiereizen biedt 
de touroperator niet aan. Het is nog onduidelijk of en hoeveel mensen met TUI willen 
terugvliegen vanaf het eiland. Bron: AD, 2 april 2021.  

 

© AP — Inwoners van Ruili wachten in rijen op hun vaccinatie  

Geen bewoners uit Aruba, Bonaire en Curaçao  toegelaten op Sint Maarten 
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Sint Maarten laat vanaf maandag 5 april geen bewoners meer toe uit Aruba, Bonaire en 
Curaçao in verband met het stijgende aantal coronabesmettingen op die eilanden. Bewoners 
uit Sint Maarten, Saint Martin, Sint Eustatius en Saba mogen nog wel landen op de 
luchthaven van Philipsburg, de hoofdstad van Sint Maarten. Zij moeten wel een negatief 
resultaat van een PCR-test kunnen overhandigen. 

Van de drie ABC-eilanden is vooral de stijging van het aantal besmettingen 
op Curaçao zorgwekkend, het ziekenhuis zit vol. Op Aruba worden alleen nog noodzakelijke 
operaties uitgevoerd om zo ruimte over te houden als Curaçao coronapatiënten moet 
overbrengen naar het eiland. Op Sint Maarten zijn daarentegen al langere tijd weinig 
besmettingen. 

Wel is er afgelopen week een besmetting met de Britse coronavariant op het Franse 
gedeelte van het eiland, Saint Martin, aangetroffen. De regering roept de bevolking op zich te 
registreren voor vaccinatie. Bron: 3 april 2021.  

  

Politie op Curaçao voert zero tolerance-beleid 

De politie op Curaçao voert een 'zero tolerance'-beleid in om op die manier de verdere 
verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. De politie waarschuwde 
vandaag dat er strenger zal worden gereageerd op mensen die de geldende coronamaatregelen 
overtreden. Dat betekent: meer processen-verbaal, meer 'roadblocks' om het verkeer te 
controleren en van automobilisten die geen toestemming hebben om op straat te zijn, zal de 
auto worden weg gesleept. 

Curaçao zit sinds 24 maart in lockdown, al langere tijd geldt er een avondklok en ook 
samenkomsten zijn al lange tijd verboden. Tegelijkertijd is er een flinke stijging van het aantal 
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coronabesmettingen. Volgens de politie zijn er nog teveel mensen die de regels overtreden, 
onder meer door illegale feesten te bezoeken en de weg op te gaan voor niet-noodzakelijke 
zaken. Daar zal harder tegen worden opgetreden. 

Op Curaçao mogen mensen op basis van hun nummerplaat twee keer per week de straat 
op. De politie heeft Nederlandse Defensie gevraagd om hulp bij het uitvoeren van 
verkeerscontroles. Bron: AD, 3 april 2021. 

 

© Hollandse Hoogte / AFP — Willemstad Curaçao 

Corona veroorzaakt ongeziene zorgcrisis op Curaçao: ‘de situatie is 
alarmerend’ 

Het aantal coronapatiënten op Curaçao stijgt zo snel dat de zorg het niet meer kan bijbenen. 
Het grootste ziekenhuis op het eiland heeft alle niet-spoedeisende operaties noodgedwongen 
opgeschort om mankracht en ruimte vrij te maken voor de behandeling van Covid-19-gevallen. 
‘Bijna al onze ic-bedden zijn bezet en we verwachten de komende dagen een opnamepiek’, zegt 
woordvoerster Germaine Gibbs bezorgd maar strijdvaardig tegen deze site.    

Ze noemt de situatie alarmerend. ‘Wat Nederland en andere landen vorig jaar meemaakten in 
hun ziekenhuizen, beleven wij nu’, zegt Germaine Gibbs over de WhatsAppverbinding. ‘Dat is 
dramatisch maar biedt ook houvast omdat we weten waar we ons op moeten 
voorbereiden. Anderhalve week geleden hadden we twintig coronapatiënten in ons ziekenhuis, 
vandaag honderdtwee waarvan drieëndertig op de intensive care.’ Bij dat laatste wringt de 
schoen, zo blijkt. ‘We hebben nog maar negen ic-bedden over en verwachten de komende drie, 
vier dagen een nieuwe stijging van het aantal besmettingsgevallen en daarmee ook 
ziekenhuisopnames.’ 

De stijging wordt toegeschreven aan de versoepeling van de avondklok de afgelopen weken. 
Die werd van 21.00 uur opgeschoven naar 22.00 uur en uiteindelijk naar middernacht. Dat 
zou ook de ‘verjonging’ van de coronapatiënten verklaren, zegt Gibbs. ‘Tot een maand geleden 
waren het vooral 60-plussers maar sindsdien zijn het mensen tussen twintig en zestig jaar 
met nu veel veertigers en vijftigers.’    

Om zich voor te bereiden op de nieuwe opnamepiek brengt het Curaçao Medical Center het 
oude ziekenhuis zo'n vijfhonderd meter verderop in gereedheid voor de opvang van low en 
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medium care-patiënten. Er is plek voor drieëndertig bedden maar de grootste zorg is het aantal 
beademingsapparaten en handen aan het bed. ‘We hebben nu vierenvijftig 
beademingsapparaten en vanuit Nederland komen er nog dertig. Daarmee kunnen we 
voorlopig vooruit maar we hebben niet genoeg personeel om deze patiënten te behandelen’, 
verzucht de zegsvrouw.  

Het opschorten van alle niet-spoedeisende operaties moet daar een mouw aan passen. 
‘Daarmee komen verpleegkundigen en specialisten vrij maar ook ruimte zoals 
uitslaapkamers.’  De druk op het personeel is ‘enorm’, vervolgt Biggs. ‘Mensen draaien dagen 
van acht tot tien uur zonder tussendoor tijd te hebben voor eten, drinken of wc-bezoek. De 
behandeling van de coronapatiënten veroorzaakt niet alleen lichamelijke maar ook geestelijke 
druk. Woensdag hadden we onze tot nu toe jongste coronadode: een meisje van 24 jaar. Dat 
hakt er flink in.’          

Het meisje was de vijfendertigste dode als gevolg van het virus. Minister-president Eugene 
Rhuggenaath noemde de situatie woensdag ‘heel ernstig’. Er kwamen toen maar liefst 506 
nieuwe besmettingen bij, een nieuw record wat het aantal gevallen op 3102 bracht. De premier 
riep de inwoners op zoveel mogelijk thuis te blijven. Op Curaçao geldt sinds 24 maart een 
lockdown. Als directe maatregel verscherpte de overheid de avondklok weer van 21.00 uur 
naar 19.00 uur. De snelle verspreiding van het virus wordt net als in Nederland vooral 
veroorzaakt door de Britse virusvariant. De parlementsverkiezingen van 19 maart lijken 
ondanks strenge voorzorgsmaatregelen een ‘superspreader’ te zijn geweest. 

Op het Caribische eiland wonen ongeveer honderdvijfentwintigduizend mensen van achttien 
jaar of ouder. Van hen hebben inmiddels ongeveer zestien en een halfduizend mensen een 
prik met het BioNTech/Pfizer-vaccin gekregen. Nederland stuurt vrijdag versneld duizenden 
extra coronavaccins naar Curaçao vanwege de alarmerende situatie op het eiland. Het gaat 
om een levering van dertigduizend vaccins, die behalve voor Curaçao ook bestemd is voor 
Aruba. Ook volgende week staat een lading gepland voor de eilanden. De versnelde levering 
van vaccins is bedoeld om ‘het vaccineren maximaal te versnellen’, aldus de woordvoerder van 
demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). ‘Zodat vaccins niet meer een remmende 
factor zijn’, onderstreepte hij. 

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 er wordt ook in Nederland gekeken of mensen bereid zijn naar Curaçao af te reizen. 
Volgens de zegsman is de zoekvraag breed en wordt er naar allerlei gediplomeerde 
zorgverleners gezocht. Hoeveel mensen er precies nodig zijn, is niet bekend. 

Behalve uit Nederland komt er ook hulp van de andere eilanden, onder meer door het sturen 
van artsen en ander medisch personeel. Het enige grote ziekenhuis op Aruba stopt vrijwel 
volledig met de reguliere zorg om coronapatienten uit Curaçao te kunnen opvangen. 

Hartverwamend, vindt de woordvoerster van het CMC. ‘We zijn heel blij met de samenwerking 
tussen de vier landen én met de hulp uit Nederland. Zonder zouden we het nooit redden’, 
aldus Germaine Gibbs. Bron: AD, 1 april 2021. 
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Twintig Nederlandse verpleegkundigen en artsen naar Curaçao 

Twintig Nederlandse verpleegkundigen en artsen vertrekken dit paasweekeinde naar 
Curaçao. Ze gaan er de ziekenhuizen ondersteunen en de lokale GGD helpen sneller te 
prikken. Vrijdag kwamen hiervoor vanuit Nederland 30.000 vaccins aan op Curaçao en 
Aruba. 

Het gaat dit weekeinde om zestien verpleegkundigen en vier artsen van wie er twee specifiek 
voor de GGD werken. Zij zullen helpen met het vaccineren, meldt het ministerie van 
Volksgezondheid. 

In de komende dagen gaan nog zeven artsen en twee verpleegkundigen naar het eiland, waar 
het dagelijkse aantal besmettingen erg hoog ligt. Het aantal coronapatiënten stijgt zo snel dat 
de zorg het niet meer kan bijbenen. Het grootste ziekenhuis op het eiland heeft alle niet-
spoedeisende operaties noodgedwongen opgeschort om mankracht en ruimte vrij te maken 
voor de behandeling van Covid-19-gevallen. ‘Nagenoeg al onze ic-bedden zijn bezet en we 
verwachten de komende dagen een opnamepiek’, zei woordvoerster Germaine Gibbs van het 
Curaçao Medical center (CMC) donderdag bezorgd maar strijdvaardig tegen deze site. Ze 
noemde de situatie alarmerend.  

Curaçao kampt met relatief het hoogste aantal besmettingen ter wereld. Daarom staat 
Nederland het land ook bij met medische apparatuur, zoals beademingsapparaten. ‘Het is 
nogal wat om zo snel de knoop door te hakken om je leven in Nederland te pauzeren en mensen 
op Curaçao te gaan helpen in moeilijke omstandigheden’, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis. 
Hij prijst het personeel dat bereid is dit intensieve werk te doen. ‘Het voelt voor mij als een 
daad van naastenliefde dat zoveel verplegers en artsen dat doen tijdens deze paasdagen.’ 

De komende tijd komen ook uit de Verenigde Staten nog artsen en verpleegkundigen over, 
onder anderen ic-verplegers. Bron: AD, 4 april 2021. 
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Meike Lathouwers (vooraan, rode rok) geniet ondanks de lockdown met volle teugen van haar 
verblijf op Curaçao. © Meike Lathouwers 
 
Meike (19) uit Oostelbeers kan op Curaçao geen kant op: ‘zo erg is dat 
niet, hoor’ 
 
CURAÇAO - Ze mag slechts twee keer per week naar de supermarkt en daar is het eigenlijk 
wel mee gezegd. Meike Lathouwers (19) uit Oostelbeers loopt stage op Curaçao, dat sinds 
vorige week in lockdown zit. ,,Het is echt niet zo erg als men in Nederland denkt.’ 
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Natuurlijk zijn de zorgen op het eiland groot. Het aantal coronapatiënten steeg in korte tijd zo 
rap dat het enige ziekenhuis op Curaçao ze bijna niet meer kan opvangen. Nee, het is er 
weleens gezelliger geweest. Voor Lathouwers kwam de lockdown, die sinds vorige week 
woensdag in is gegaan, niet als verrassing.  Bron: ED, 5 april 2021.  
 
 
Situatie ziekenhuis op Curaçao is beheersbaar  

 
De situatie in het Curaçaose ziekenhuis CMC blijft 'ernstig, maar is wel beheersbaar'. Dat 
heeft medisch directeur Ingemar Merkies maandag gezegd tijdens een persconferentie. Vorige 
week verklaarde minister-president Eugene Rhuggenaath nog dat het ziekenhuis vol zat 
vanwege de grote toename van het aantal coronapatiënten. 
 
Volgens Merkies is er de afgelopen dagen meer ruimte gecreëerd in het ziekenhuis voor de 
opvang van coronapatiënten, ook op de intensive care. Daarbij zijn ook plekken ingericht in 
het voormalige Sehos-ziekenhuis, dat naast het CMC ligt. 
 
Verder zijn er Nederlandse artsen en verpleegkundigen naar het eiland gekomen en zijn er 
meer onderweg om te helpen bij de crisissituatie. Curaçao had daar specifiek om gevraagd. 
Ook zijn enkele coronapatiënten naar Aruba vervoerd. Merkies bedankte het gehele 
Nederlandse Koninkrijk voor de geboden hulp. Bron: AD, 5 april 2021.  
 
Extra zorgpersoneel uit VS en Nederland naar Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten 

 
Om het overbelaste zorgsysteem in Caribisch Nederland wat lucht te geven, komt er extra 
zorgpersoneel uit zowel Nederland als de Verenigde Staten over naar de eilanden. Twintig 
Amerikaanse ic-verpleegkundigen en acht ic-artsen komen helpen op Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten, laat demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis weten. Een verdubbeling van het 
aantal Amerikaanse zorgmedewerkers aldaar. 
 
Aan het einde van deze week zullen er, voor minstens vier weken, ook twintig Nederlandse 
verpleegkundigen en tien basisartsen extra aan de slag gaan. Bovendien vertrekken er 
zo'n dertig mensen met verschillende medische expertises in het kader van 'Extra Handen 
voor de Zorg'. Volgende week vertrekt nog zo'n groep naar de eilanden. De meesten van hen 
gaan naar Curaçao. Bron: AD, 7 april 2021.   
 
 
Enkele tientallen verpleegkundigen, artsen, GGD'ers en vaccineerders vliegen vrijdag vanuit 
Nederland naar Curaçao. Dat kampt met een grote uitbraak van het coronavirus. Het 
ziekenhuis van het eiland is overbelast en niet-noodzakelijke zorg ligt stil. Daarom gaat het 
team helpen, niet alleen in het ziekenhuis maar ook bij de coronavaccinaties. 

De hulpverleners zijn geworven via het initiatief 'Extra handen voor de zorg', op verzoek van 
het ministerie van Volksgezondheid. Honderden mensen hadden zich aangemeld. Eerder 
waren al tientallen andere verpleegkundigen en artsen uit Nederland en de Verenigde Staten 
naar Curaçao gegaan. Bron: AD, 8 april 2021. 
 
 
Op Curaçao  zijn 50.000 mensen geregistreerd voor vaccinatie 

 
Op Curaçao hebben inmiddels meer dan 50.000 mensen zich geregistreerd voor een 
vaccinatie, zo meldde de Curaçaose overheid. Dit is een mijlpaal in de strijd tegen Covid-19. 
Het aantal coronabesmettingen op Curaçao is de laatste dagen flink gestegen. Omdat dat tot 
grote problemen in het ziekenhuis leidde, riep de overheid de bevolking op zich zo veel mogelijk 
te registreren. Meer dan 120.000 volwassenen kunnen zich aanmelden voor vaccinatie. 
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In de eerste week van april lieten bijna 35.000 mensen zich registreren. Op 8 april hadden 
ruim 25.000 mensen ook daadwerkelijk hun eerste vaccinatie gekregen, bijna 10.000 ook hun 
tweede. Voor het eind van de maand moet iedereen die een vaccinatie wil, die volgens de 
overheid hebben gekregen. Bron: De Stentor, 8 april 2021. 
 
 
In Marokko avondklok verlengd tijdens ramadan 

Marokko heeft besloten de geldende avondklok te verlengen tijdens de ramadan die start op 
13 april. Een recente stijging van het aantal dagelijkse besmetting en de ontdekking van 
een lokale variant van het coronavirus geven daar, ondanks Marokko's succesvolle 
vaccinatiecampagne, aanleiding toe. 

De maatregel heeft tot woede onder de bevolking geleid. Omdat moslims gedurende de 
vastenmaand niet eten en drinken overdag, moeten de cafés en restaurants het 
van avonduren hebben. Door de avondklok is daarvan geen sprake. Ondernemers die al een 
jaar worstelen om te overleven, zien het besluit als een nieuwe klap. 

De avondklok geldt van zes uur 's middags tot zes uur 's ochtends. Marokko, dat 29 miljoen 
inwoners telt, heeft veruit de meeste vaccinaties van het Afrikaanse continent verricht. Sinds 
de inentingen op 29 januari begonnen, zijn 8,3 miljoen prikken gezet. Het land telde tot nu 
toe 499.000 besmettingen en 8865 sterfgevallen. Bron: AD, 7 april 2021. 

Libië ontvangt eerste lading vaccins uit Rusland 

Libië heeft een eerste lading coronavaccins ontvangen. Het gaat om ruim 101.000 doses uit 
Rusland. De Sputnik-V-vaccins arriveerden per vliegtuig in Tripoli en worden overgebracht 
naar loodsen van het ministerie van Volksgezondheid, bericht staatspersbureau LNA. 

Het Noord-Afrikaanse Libië is de afgelopen jaren geteisterd door een 
bloedige burgeroorlog, maar vorige maand trad een regering van nationale eenheid aan. Die 
beloofde zondag dat meer ladingen vaccins zullen volgen. Premier Abdul-Hamid Mohammed 
Dbeibeh riep Libiërs op zich alvast aan te melden voor een prik. 

De premier maakte niet bekend wanneer het vaccineren gaat beginnen. De autoriteiten in het 
olierijke land hebben tot dusver melding gemaakt van ruim 161.000 coronabesmettingen en 
2684 sterfgevallen door het virus. Dbeibeh noemde de levering van de coronavaccins op 
Twitter ‘een eerste druppel regen’. 

Rusland levert het Sputnik-V-vaccin aan landen over de hele wereld. Hoewel het middel nog 
moet worden goedgekeurd door de Europese toezichthouder EMA is ook EU-lidstaat Hongarije 
alvast begonnen met prikken. Het coronavaccin is volgens een bericht in het gezaghebbende 
medische vakblad The Lancet veilig en uiterst effectief. Bron: AD, 4 april 2021.   
 
In regio’s Irak is men laks met coronamaatregelen 

 
'Wie zich niets van de preventiemaatregelen en instructies blijft aantrekken, 
is verantwoordelijk voor het toenemende aantal besmettingen', stelt het Iraakse ministerie 
voor Volksgezondheid in een verklaring. De afgelopen 24 uur registreerde het land 8332 
nieuwe corona-infecties, maar in de meeste regio's trekken de bewoners zich niets of 
nauwelijks iets aan de van de restricties. 
 
Mondkapjes worden vrijwel niet gedragen en grote samenkomsten zijn in Irak aan de orde van 
de dag. Die laksheid ligt ten grondslag aan de oplopende cijfers, stelt het ministerie en dat 
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waarschuwt voor 'ernstige gevolgen'. Tot nu raakten ruim 900.000 Irakezen besmet en 
kwamen 14.606 van hen te overlijden aan de gevolgen. 
 
De overheid doet daarom een beroep op stamhoofden, activisten en invloedrijke figuren, om 
het publiek te informeren over de ernst van de coronasituatie en het nut van vaccinaties. Het 
inentingsprogramma vordert langzaam, omdat veel Irakezen wantrouwend tegenover de 
vaccinaties staan. Er is nauwelijks animo om een prikafspraak te maken, deels te wijten 
aan geruchten over bijwerkingen van de vaccins. Bron: AD, 9 april 2021. 

De stad Ruili in China gaat alle bewoners in vijf dagen vaccineren 

De Chinese grensstad Ruili in de provincie Yunnan gaat alle 300.000 inwoners in een 
tijdsbestek van vijf dagen inenten, nadat 16 nieuwe besmettingsgevallen werden 
geconstateerd. China heeft de lokale overdracht van het coronavirus goeddeels onder controle 
en neemt drastische maatregelen bij nieuwe uitbraken. Er is opgeroepen tot thuisisolatie en 
het sluiten van niet-essentiële winkels en bedrijven.  

De stad heeft ook de grenscontroles verscherpt om illegale toestroom vanuit Myanmar te 
voorkomen. Een overheidsofficial laat weten dan gisteren 159.000 doses vaccin in de stad zijn 
aangekomen. Op tv-beelden is te zien hoe bewoners van Ruili zich in rijen opstellen om te 
worden gevaccineerd. Het is de eerste keer dat China een complete stad laat inenten tegen 
Covid-19.  Bron: AD, 2 april 2021.    

Bangkok, de hoofdstad van Thailand, sluit 196 uitgaansgelegenheden 

Bangkok sluit 196 uitgaansgelegenheden. Dit doet de Thaise hoofdstad in reactie op 
een corona-uitbraak bestaande uit 45 besmettingen die tot het Bangkoks uitgaansleven zijn 
te herleiden. De clubs in kwestie zullen voor twee weken gesloten worden. 

Het Zuidoost-Aziatische land is vooralsnog behoorlijk succesvol geweest in het bestrijden van 
de coronapandemie. In totaal hebben er in Thailand, een land met meer dan negenenzestig 
miljoen inwoners, 29 321 besmettingen plaatsgevonden. Vijfennegentig mensen zijn aan het 
virus overleden. Bron: AD, 5 april 2021.    

In Thailand is eerste besmetting met Britse variant vastgesteld 

Thaise gezondheidsautoriteiten melden dat in het land de eerste lokale besmettingen met 
de Britse variant van het coronavirus is vastgesteld. De infecties met de mutatie werden 
ontdekt bij bezoekers van nachtclubs in de hoofdstad Bangkok. 
 
De besmettingen komen voor Thailand op een gevoelig moment: het land viert komende 
week Songkran, het traditionele Thaise nieuwjaarsfeest. Gedurende de feestelijkheden komt 
een ware volksverhuizing op gang, wanneer stadsbewoners hun families op het platteland 
opzoeken en zo mogelijk het virus verspreiden. 

Minder dan één procent van de 69 miljoen Thai is ingeënt tegen het coronavirus. Zo'n 
274.000 mensen kregen een eerste injectie, slechts 49.000 een tweede, volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In totaal zijn 29.905 besmettingen vastgesteld en 95 
sterfgevallen ten gevolge van het virus. Bron: AD, 7 april 2021.  

In Pakistan is vaccin Sputnik-V in vrije verkoop 

Pakistan heeft een run gezien op het Russische Sputnik V-vaccin, dat dit weekeinde voor het 
eerst in de vrije verkoop werd aangeboden in het land. Duizenden Pakistani stonden in de rij 
om zich tegen betaling te laten inenten tegen het coronavirus. In de zuidelijke metropool 
Karachi was de voorraad vandaag op veel prikposten al op. 
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De Pakistaanse autoriteiten bieden momenteel alleen werknemers in de gezondheidszorg en 
ouderen boven de vijftig jaar gratis vaccinatie aan, maar gaan daarbij niet erg voortvarend te 
werk. Vorige maand gaven ze toestemming voor de import van vaccins door commerciële 
bedrijven voor de publieke markt. 

De eerste leveringen zorgden meteen voor een grote toeloop, vooral van jongeren die voorlopig 
niet in aanmerking komen voor inenting op staatskosten. De wachttijden liepen op tot soms 
drie uur. Voor twee doses Sputnik V werd grif  twaalfduizend roepies betaald, ongeveer 
achtenzestig euro. De overheid ligt nog met de farmaceutische importeurs overhoop over de 
vaststelling van een maximumprijs. Bron: AD, 4 april 2021. 

Deelstaat Maharashra van India gaat strengere coronamaatregelen 
invoeren 

De staat Maharashtra, de welvarendste deelstaat van India, gaat vanaf maandag strengere 
coronamaatregelen invoeren. Met ingang van maandagavond zijn winkelcentra, 
bioscoopzalen, bars en restaurants gesloten en in het weekend zal er een volledige 
lockdown in de deelstaat van kracht zijn, aldus de verantwoordelijke staatsminister. 

Het aantal coronagevallen stijgt weer in een rap tempo, grotendeels veroorzaakt door 
besmettingen in Maharashtra, waar de financiële hoofdstad Mumbai ligt. India meldde 
zondagochtend een recordaantal van 93.249 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur.  

Na de Verenigde Staten en Brazilië heeft India het hoogste aantal mensen dat besmet is 
geraakt met het virus, er zijn bijna 12,5 miljoen besmettingen vastgesteld. Het dodental door 
het coronavirus in India is opgelopen naar 164.623. Bron: AD, 4 april 2021.   

 

© AFP — In Maharashtra ligt ook Mumbai, de grootste stad van India  

India meldt 103.558 nieuwe besmettingen 

India meldt maandag 103.558 nieuwe besmettingen, de grootste dagelijkse stijging in het land 
tot nu toe. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Indiase ministerie van Gezondheid. Het 
totale aantal bevestigde besmettingen in India staat nu op 12,6 miljoen. 
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Het land telt wereldwijd het op twee na grootste totale aantal bevestigde besmettingen. 
Bovenaan staat de Verenigde staten met ruim 30,7 miljoen gevallen en Brazilië staat op de 
tweede plaats met ongeveer 13 miljoen besmettingen. 

India meldt maandag ook 478 nieuwe sterfgevallen, waarmee het totale dodental 
op 165.101 komt te staan. 

De meest welvarende deelstaat van India, Maharashtra, voert maandag 
strengere coronamaatregelen in. Zo zijn horecagelegenheden, winkelcentra en bioscoopzalen 
gesloten en 's weekends zal er een volledige lockdown van kracht zijn in de deelstaat. Het 
aantal besmettingen dat het land zondag meldde, 93.249, was voor ruim de helft afkomstig 
uit Maharashtra. Bron: AD, 5 april 2021.   

In New Delhi, de hoofdstad van India, is avondklok ingesteld 

De Indiase hoofdstad New Delhi heeft een avondklok ingesteld die geldt van 's avonds tien tot 
's ochtends 5 uur. De maatregel gaat met onmiddellijke ingang in en duurt in elk geval tot 30 
april. De autoriteiten van New Delhi zien zich daartoe genoodzaakt vanwege het snelgroeiende 
aantal dagelijkse besmettingen in de regio. India meldde gisteren een recordaantal nieuwe 
besmettingen van ruim 100.000. Bron: De Stentor, 6 april 2021.  

Japan is bang voor vierde coronagolf 

Met de Olympische Spelen in aantocht, vreest Japan voor een vierde coronagolf. Met name de 
opkomst van de besmettelijkere Britse variant van het virus baart gezondheidsdeskundigen 
in het Aziatische land zorgen. Op eerste paasdag werden er meer dan 2700 nieuwe 
besmettingen gemeld, het hoogste aantal sinds begin februari. Doordat 
het vaccinatieprogramma in Japan traag op gang is gekomen, zal dit een vierde golf 
waarschijnlijk niet voorkomen. 

Met name in de miljoenenstad Osaka gaat het hard. Vanaf vandaag zijn daar nieuwe 
lockdownmaatregelen afgekondigd die een maand van kracht zullen zijn. De Olympische 
fakkeltocht die door de stad zou gaan is afgelast. 

Premier Yoshihide Suga liet aan Japanse media weten dat er ook lockdownmaatregelen in 
Tokio ingevoerd zullen worden, mocht de situatie daar om vragen. Op 23 juli zullen in de 
Japanse hoofdstad de Olympische Spelen van start gaan. Suga benadrukte dat het 
sportevenement gewoon doorgang zal vinden deze zomer. 

Eerder liet de Japanse overheid al weten dat buitenlandse toeschouwers niet toegelaten zullen 
worden. De Olympische Spelen moeten het bewijs zijn dat corona is overwonnen, zei premier 
Suga toen. 

In totaal hebben er in het honderdvijfentwintig miljoen mensen tellende land meer dan 
vierhonderdtachtig duizend besmettingen plaatsgevonden. Meer dan negenduizend mensen 
zijn aan het virus overleden. Bron: AD, 5 april 2021.   
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© AFP — De Olympische fakkel wordt naar Tokio gebracht. Op 26 maart ging de estafette van 
start in Fukushima, de stad die tien jaar geleden werd getroffen door een kernramp.  

Opnieuw strengere maatregelen in Tokio 

Amper drie weken nadat de Japanse hoofdstad Tokio de noodtoestand ophief, kondigt de 
Japanse regering weer strengere maatregelen aan om de opmars van een besmettelijker 
virusvariant te stuiten. Om die nieuwe restricties mogelijk te maken, wordt het alarmniveau 
in Tokio verhoogd, kondigde premier Yoshihide Suga vandaag aan. Dat geldt ook voor de 
regio's Osaka, Hyogo en Miyagi. 
 
Veel van de huidige besmettingsgevallen worden gelinkt aan het nachtleven en buitenshuis 
dineren. De gouverneurs van de steden mogen daarom de openingstijden van bars en 
restaurant verkorten, overtreders van de regels beboeten en wie ze keurig opvolgt 
juist compenseren. De maatregels gaan aanstaande maandag in en blijven tot 11 mei van 
kracht.  Bron: AD, 9 april 2021.  

Noord-Korea neemt niet deel aan Olympische Spelen 

Noord-Korea zal niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio deze zomer, meldt het 
Noord-Koreaanse ministerie van sport. Het land zegt zijn atleten te willen beschermen tegen 
de coronapandemie. 
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Het besluit is genomen op 25 maart tijdens een bijeenkomst van het Noord-Koreaanse 
Olympische comité, meldt het ministerie. Deze bijeenkomst werd ook bijgewoond door Kim Il 
Guk, de minister van sport van het land. 

 

© AP  IOC-voorzitter Thomas Bach (links) en Noord-Koreaanse minister van Sport Kim Il Guk 

Het besluit van Noord-Korea maakt ook een einde aan de hoop van Zuid-Korea om de 
uitgestelde Spelen van Tokio te gebruiken als startpunt van een nieuwe dialoog met het 
buurland. De relatie tussen beide landen is verzuurd sinds de onderhandelingen tussen de 
Verenigde Staten en Pyongyang over de ontmanteling van Noord-Korea’s nucleaire programma 
vastliepen in 2019. 

‘De Spelen die voor dit jaar zijn gepland, kunnen dienen als gelegenheid voor dialoog tussen 
Zuid-Korea en Japan, Zuid- en Noord-Korea, Noord-Korea en Japan, en Noord-Korea en de 
Verenigde Staten’, had de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vorige maand in Seoul 
gezegd bij een herdenking van een protest tegen de Japanse koloniale overheersing van zijn 
land begin vorige eeuw. 

Tijdens de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang liepen sporters van 
beide landen bij de openingsceremonie onder een gezamenlijke vlag het stadion binnen. Ook 
bestond het vrouwenijshockeyteam uit speelsters van beide landen. Zuid-Korea kondigde 
vorige week nog aan dat Seoul en Pyongyang een bid willen uitbrengen om samen de 
Olympische Spelen van 2032 te organiseren. Bron: AD, 6 april 2021.  

Coronabesmettingen in Zuid-Korea boven de vijfhonderd per dag 

Het dagelijkse aantal coronabesmettingen in Zuid-Korea klimt, ondanks de geldende 
maatregelen, voor de vierde dag op rij boven de 500. Cijfers die voor het laatst in januari 
voorkwamen. Het Zuid-Koreaanse bureau voor ziektebestrijding meldt vandaag 543 nieuwe 
gevallen. 

Gezondheidsdiensten maken zich zorgen over een nieuwe uitbraak, terwijl het vaccinatie 
programma maar langzaam op gang komt. De hoop is nu gevestigd op goedkeuring van de 
overheid voor coronasneltesten, zodat mensen die regelmatig thuis kunnen doen en zich 
kunnen isoleren indien nodig. Zuid-Korea heeft tot nu toe 104.736 besmettingen met het 
longvirus vastgesteld. 1740 patiënten overleden aan de gevolgen. Bron: AD, 3 april 2021.  
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Zuid-Korea gaat voorlopig alleen 60-plussers vaccineren met AstraZeneca 

Zuid-Korea gaat uit voorzorg voorlopig alleen 60-plussers inenten met het coronavaccin van 
AstraZeneca. Jongere mensen krijgen het vaccin tijdelijk niet vanwege zorgen over 
bloedstolsels, meldt persbureau Yonhap. 

Het besluit van de Zuid-Koreaanse autoriteiten is een reactie op wereldwijde meldingen over 
trombose bij mensen die gevaccineerd zijn met AstraZeneca. In een aantal zeldzame gevallen 
hadden gevaccineerden, voornamelijk vrouwen jonger dan 55 jaar, zowel stolsels als een 
verlaagd aantal bloedplaatjes. 

De autoriteiten hebben daarnaast besloten het Janssen-vaccin, bestaande uit één dosis, goed 
te keuren na een positief advies van experts. Dat is het derde vaccin dat in Zuid-Korea 
toegediend mag worden in de strijd tegen het coronavirus. Die van AstraZeneca en 
Pfizer/BioNtech waren al positief beoordeeld. Bron: AD, 7 april 2021. 

Alleen gevaccineerden mogen naar Mekka 

De Saoedische autoriteiten maken bekend dat gelovigen die zijn ingeënt de kleine 
pelgrimstocht naar de heilige plaats Mekka mogen maken. Alleen 'mensen die immuun zijn' 
krijgen toestemming om vanaf het begin van de ramadan in april de Umrah te komen 
verrichten. Het gaat dan om personen die de twee noodzakelijke doses vaccin hebben gekregen 
of de afgelopen veertien dagen minstens één enkele dosis, laat het Hadj-ministerie weten. 
 
Vorig jaar werd de Islamitische pelgrimstocht opgeschort vanwege de coronapandemie. Sinds 
oktober wordt de reis, omgeven met strenge voorzorgsmaatregelen, weer toegestaan. 
Aanvankelijk ging het daarbij om gelovigen uit Saoedi-Arabië zelf. Sinds november mogen 
ook moslims uit het buitenland weer richting Mekka reizen, maar het ministerie van 
Volksgezondheid selecteert landen op basis van de coronasituatie aldaar. Bron: De Stentor, 6 
april 2021. 

Op de Filippijnen worden mensen onder de 60 niet meer gevaccineerd 
met vaccin van AstraZeneca 

Gezondheidsautoriteiten op de Filippijnen hebben besloten mensen onder de 60 jaar niet meer 
te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De Europese medicijnwaakhond EMA erkent dat 
het AstraZeneca-vaccin kan leiden tot trombose, waardoor dit besluit genomen is. Bron: AD, 
8 april 2021. 

Reizigers van Nieuw-Zeeland naar Australië en vice versa bij aankomst 
niet meer in quarantaine  

Reizigers van Nieuw-Zeeland naar Australië, en vice versa, hoeven vanaf 19 april niet meer in 
quarantaine bij aankomst. Op die dag gaat de zogenoemde reisbubbel tussen beide landen in. 
Wie verkouden is of griepverschijnselen heeft mag niet vertrekken. Ook mag een 
reizigers geen positieve coronatestuitslag hebben gekregen in de twee weken voor aanvang 
van de trip. Bron: AD, 6 april 2021.   

Vanwege blokkade EU heeft Australië pas 300.000 doses AstraZeneca 
vaccin ontvangen 

Australië heeft pas 300.000 doses van het AstraZeneca-vaccin ontvangen, waardoor de 
inentingscampagne in het land vertraagt. Premier Scott Morrison wijst vandaag met 
een beschuldigende vinger naar het buitenland. De Europese Unie zou de export van 
ruim drie miljoen doses naar Australië hebben geblokkeerd. De autoriteiten spraken eerder 
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de verwachting uit dat de teller eind maart op vier miljoen prikken zou staan. 
 
Vooralsnog zijn er pas 854.000 prikken met de vaccins van Pfizer en AstraZeneca gezet. De 
Australiërs hadden eerder al geklaagd over de blokkade van 250.000 AstraZeneca-
vaccins door Italië. Brussel scherpte vorige maand, uit frustratie over slechte levering door de 
farmaceut, de exportregels voor coronavaccins aan. Volgens de Europese Commissie is het 
echter bij die ene weigering gebleven. Bron: De Stentor, 6 april 2021.   

Australië wil dat EU vaccin AstraZeneca vrijgeeft 

Australië gaat de Europese Unie vragen meer dan drie miljoen doses coronavaccin van 
farmaceut AstraZeneca vrij te geven voor de export. Brussel ontkende dinsdag dat het de 
export van de door Australië bestelde vaccins actief tegenhoudt. 

De EU zegt er niet verantwoordelijk voor te zijn dat AstraZeneca in gebreke blijft tegenover 
andere landen die coronavaccins hebben besteld. De Brits-Zweedse farmaceut reageerde 
woensdag niet direct op een verzoek om commentaar. 

Volgens de Australische premier Scott Morrison is zijn land door de EU gevraagd om een 
exportverzoek voor vaccins in te trekken. Brieven waarin Australië zou hebben verzocht 
om vaccinleveranties, zouden onbeantwoord zijn gebleven. 

Morrison heeft woensdag aangekondigd dat hij opnieuw om de 3,1 miljoen doses vaccin gaat 
vragen, nu Brussel kenbaar heeft gemaakt dat het de leverantie niet probeert tegen te houden. 
De partij met coronavaccins had eind maart geleverd moeten zijn. Bron: AD, 7 april 2021. 

Australië sluit deal met farmaceut Pfizer 

Australië heeft een deal gesloten met farmaceut Pfizer om 20 miljoen extra doses van 
zijn coronavaccin te kopen. Met de aankoop stapt het land af van het plan om hoofdzakelijk 
met het AstraZeneca-vaccin in te enten. 

Premier Scott Morrison had kort voor de overeenkomst bekend werd, aangekondigd te 
zullen stoppen met AstraZeneca bij mensen onder de 50. In totaal krijgt Australië voor het 
einde van het jaar nu 40 miljoen doses van Pfizer/BioNTech. Genoeg om 20 miljoen van de 26 
miljoen Australiërs te kunnen vaccineren. Bron: AD, 9 april 2021. 

Slovenië stopt met vaccineren mensen onder 60 jaar met vaccin 
AstraZeneca 

Ook Slovenië zal voorlopig geen mensen jonger dan zestig jaar meer inenten met het 
coronavaccin van AstraZeneca. Het land wil eerst afwachten wat het resultaat is van 
onderzoeken naar een mogelijk verband tussen het vaccin en bepaalde tromboses bij mensen 
jonger dan 60 jaar. 

Eerder stopte ook Nederland met de vaccinatie met AstraZeneca van mensen onder de 60 jaar, 
voorlopig tot en met 7 april. En ook in Duitsland zijn de AstraZeneca-vaccinaties beperkt tot 
60-plussers. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) 
hebben al meermaals gezegd dat ze achter het vaccin blijven staan. Het wetenschappelijke 
onderzoek van het EMA heeft tot dusver 'geen specifieke risicofactoren, zoals leeftijd, geslacht 
of een medische voorgeschiedenis van stollingsstoornissen, voor deze zeldzame voorvallen aan 
het licht gebracht', zei het agentschap enkele dagen geleden nog. Het blijft de zaak wel 
onderzoeken. Bron: AD, 4 april 2021.  
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Lange rijen bij het vaccinatiecentrum in Belgrado, waar buitenlanders worden ingeënt met 
het AstraZeneca-vaccin. © AP  
 
 
Servië blijft met overschot aan vaccins zitten, omdat de eigen bevolking 
het niet vertrouwt 
 
Wie het wachten op een coronaprik zat is, boekt een vaccinatiereis naar Servië. Het 
Balkanland heeft zoveel vaccins (over) dat iedereen die vorige week maar wilde een gratis prik 
kon halen. Inwoners van buurlanden maakten er massaal gebruik van. 
 
Kilometerslange files aan de grenzen naar Servië, eindeloze rijen bij de grootste priklocatie in 
de hoofdstad Belgrado. Volgens de regering hebben 22.000 buitenlanders vorig weekend een 
coronaprik gehaald in Servië, nadat het land had laten weten dat zij gratis gevaccineerd 
konden worden met het AstraZeneca-vaccin. Officieel na aanmelding via een website, maar 
ook wie geen afspraak had, kwam aan de beurt. Wie vanuit de buurlanden binnenkwam, 
hoefde geen negatieve testuitslag te laten zien of in quarantaine te gaan. 
 
‘Ik ben hier met mijn dochter en vrouw omdat er in Sarajevo geen vaccins zijn. Alle drie hebben 
we ons laten inenten’, zei een inwoner van buurland Bosnië-Herzegovina tegen nieuwsportaal 
Klix. ‘Ik vertrouw onze regering niet. Ik weet niet wanneer de vaccins bij ons komen’, voegde 
een landgenote toe. Net als in Noord-Macedonië en Montenegro zijn er in Bosnië nauwelijks 
prikken voorhanden. Toegezegde leveringen vanuit de EU zijn vertraagd en ook de vaccins van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laten op zich wachten. 
 
Servië daarentegen maakte gebruik van goede contacten met China en Rusland en regelde 
daar miljoenen doses vaccins. Maar Belgrado sloot ook deals met Pfizer en AstraZeneca. 
Daardoor behoort Servië tot de vaccinatiekoplopers: inmiddels heeft het land 2,3 miljoen 
prikken gezet, op een bevolking van 6,8 miljoen. In Europa halen alleen het Verenigd 
Koninkrijk en Malta hogere percentages. 
 
Maar sinds halverwege deze maand stagneert het aantal vaccinaties, en blijft Servië met de 
prikken zitten. Eind maart zou de houdbaarheid van een partij AstraZeneca-vaccins verlopen, 
bevestigde premier Ana Brnabic maandag. In plaats van ze weg te gooien, besloot ze inwoners 
van buurlanden op te roepen. Critici zeggen dat Servië door te strooien met vaccinaties, vooral 
zijn positie als leider van de niet-EU-landen op de Balkan wil verstevigen. 
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Hoe dan ook, veel inwoners van de buurlanden zal het een zorg zijn. De Kamer van 
Koophandel uit Sarajevo organiseerde een vaccinatietrip naar Belgrado voor vierduizend 
leden. De bemanning van een vlucht van de Albanese luchtvaartmaatschappij Albawings liet 
zich op Instagram vastleggen, wachtend in de rij voor een prik. Servische media signaleerden 
zelfs Turken en Polen bij hal 3 van het beurscomplex in Belgrado, waar de meeste inentingen 
plaatsvinden. 
 
Nederlander Ralph van der Zijden (43), die met zijn Servische vrouw en hun dochter in 
Belgrado woont, had zich weken terug al online aangemeld voor een prik. Net als Serviërs kon 
hij aankruisen welke (één of meer) van de vier beschikbare vaccins hij zou accepteren. 
‘Afgelopen week kreeg ik net als alle buitenlanders hier een sms’je, met een tijdstip waarop ik 
ingeënt kon worden, met AstraZeneca. Mijn vrouw had geen afspraak, maar dat was geen 
probleem: zij kreeg hem ook’, vertelt hij. 
 
Het proces was goed geregeld en efficiënt: wat vragen en uitleg van een dokter vooraf, dan de 
prik en binnen vijf minuten stond hij weer buiten. ‘Een Deense vriend van mij ging een kijkje 
nemen bij een priklocatie, uit nieuwsgierigheid. Hij werd aangesproken door een medewerker: 
of hij misschien een Pfizer-prik in zijn arm wilde? Het is echt onwerkelijk, dat verwacht je toch 
niet in een land als Servië?   
 

 
 

Ook Nederlander Ralph van der Zijden haalde een vaccin: ‘Mijn zwager is politieagent. Die was 
verbaasd dat ik me had laten vaccineren.’ © Privé foto 

De vraag is natuurlijk waarom het overschot aan vaccins niet gebruikt wordt om Serviërs in 
te enten, aangezien meer dan twee derde van de bevolking nog geen prik heeft gekregen. Dat 
komt doordat een groot deel van de Serviërs - naar schatting rond de helft - de vaccins niet 
vertrouwt. Net als in de rest van de regio is het vertrouwen in de overheid en wetenschap laag, 
zijn sociale media belangrijke informatiebronnen en vieren wilde complottheorieën hoogtij. 

Dat merkt Van der Zijden ook. ‘Mijn zwager is politieagent. Die was verbaasd dat ik me had 
laten vaccineren. ‘Nou, dat ga je nog wel merken’, zei hij, en dat bedoelde hij niet positief.’ 
Veel mensen kijken de kat uit de boom, hopen dat vooral anderen zich vaccineren en het virus 
zo uitdooft. Die situatie leidt tot kritiek van sommige Servische artsen. Zij vinden dat de 
regering beter werk had kunnen maken van het voorlichten van de bevolking dan een 
overschot aan vaccins aan te schaffen. Intussen groeit het aantal besmettingen in Servië sterk, 
liggen de ziekenhuizen vol en zijn alle winkels en horeca sinds kort weer dicht. Bron: AD, 5 
april 2021.  
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Al  vijftien Nederlanders op ‘vaccin-trip’ naar Servië 

Al zo'n vijftien Nederlanders zijn naar Servië gereisd om daar tegen corona gevaccineerd te 
worden. Dat meldt een reisorganisatie die Nederlanders helpt bij zo’n reis. ‘Ze vinden dat het 
prikken in Nederland te traag gaat.’ 

Servië zit met een overschot aan vaccins, zo berichtte deze site al en vaccineert daarom nu 
ook buitenlanders. Normaal verzorgt de kleine reisorganisatie Party in Belgrade uit Eindhoven 
reizen voor groepen die zich willen onderdompelen in het fameuze nachtleven van de Servische 
hoofdstad, maar die zaken liggen momenteel stil. Nu helpt het bedrijfje van IT-er Thomas 
Zaatman (34) Nederlanders die naar Servië willen voor een vaccin bij het regelen van 
appartementen of hotels, veilig transport, de tests voor de terugreis naar Nederland en het 
invullen van benodigde Servische formulieren 

‘Het begon bij toeval, een maand geleden, toen een stel dat via ons een appartement huurde 
vroeg of we een Servisch mobiel nummer voor ze hadden. Dat is nodig voor de registratie van 
een vaccinatieaanvraag.’ Al snel daarna kreeg hij zo’n vijftien aanvragen voor hulp, allemaal 
van 60-plussers. ‘Ik vermoed uit het netwerk van dat eerste stel. Die willen een prik halen in 
Belgrado, omdat ze vinden dat het vaccineren in Nederland te traag gaat.’ 

Zaatman heeft enkelen van hen gevraagd of ze hun besluit om de prikken in Servië te halen 
willen toelichten aan deze site, maar geen van hen is daartoe bereid. ,,Ze willen onder de radar 
blijven.’ 

Wellicht spelen ethische overwegingen daarbij een rol. De Nederlandse overheid raadt niet-
essentiële reizen naar het buitenland immers nog steeds ernstig af. Dat is ook de reden dat 
Zaatman de vaccinatiereizen niet actief aanbiedt of promoot. ‘De Nederlandse 
besmettingscijfers zijn ook nog eens hoog. Duitsland vraagt bijvoorbeeld nu ook een negatieve 
test voor mensen die vanuit ons land binnenkomen. We bieden hulp op aanvraag, maar gaan 
geen van A tot Z verzorgde pakketten met vlucht en al en PCR-test in Nederland aanbieden’, 
verduidelijkt Zaatman.  

Hij zegt er niet veel aan over te houden. ‘Als het straks weer kan, willen we gewoon weer mooie 
reizen voor groepen aanbieden. Daar doen we het voor. Tot die tijd helpen we mensen als ze 
erom vragen en als we dat kunnen, op basis van onze contacten en ervaringen.’ Bron: AD, 5 
april 2021. 

 

Tsjechië verlengd de noodtoestand niet langer 

Tsjechië gaat de noodtoestand die momenteel van kracht is wegens de coronacrisis niet 
opnieuw verlengen. Premier Andrej Babis bevestigde vandaag in een interview met de 
nieuwssite tn.cz dat de uitzonderingstoestand eindigt op 11 april. 

Dan worden ook de reisbeperkingen tussen de verschillende regio's en het nachtelijk 
uitgaansverbod opgeheven, voegde Babis eraan toe na vragen van persbureau CTK. 
Momenteel mogen Tsjechen het district waar ze wonen alleen in uitzonderlijke gevallen 
verlaten. 

De noodtoestand geeft de regering meer volmachten en de mogelijkheid grondrechten tijdelijk 
op te schorten. De regering wilde eigenlijk een verlenging tot 27 april, maar het parlement 
vond 11 april genoeg. 

De gezondheidsautoriteiten registreerden in maart bijna 5800 sterfgevallen door Covid-19, 
meer dan in welke maand ook. Tsjechië, met 10,7 miljoen inwoners, is een van de zwaarst 
door de corona-epidemie getroffen landen van de Europese Unie. De tendens is nu echter 
dalende. Vorige week kwamen er dagelijks zo'n 5500 nieuwe besmettingen bij, in februari en 
maart waren die aantallen twee tot drie keer zo hoog. Bron: AD, 4 april 2021.  
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In Tsjechië sinds coronacrisis vierde premier aangesteld 

De Tsjechische premier Adrej Babis vervangt zijn minister van Gezondheid. 
Ziekenhuisdirecteur Petr Arenberger wordt de vierde persoon die deze functie bekleedt sinds 
het begin van de coronacrisis. 

Arenberger is de opvolger van de in oktober aangestelde Jan Blatny. Zijn vertrek is een politiek 
besluit, aldus Babis. De directeur staat in tegenstelling tot zijn voorganger open voor het 
gebruik van het Russische coronavaccin Sputnik-V. 

Blatny is tegen het gebruik van Spoetnik-V voordat het middel is goedgekeurd door het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), terwijl Babis en president Milos Zeman daar niet op 
willen wachten. Ook is hij recentelijk door Babis berispt over onder meer een gebrek aan steun 
voor nieuwe Covid-19-medicijnen. 

Blatney was zelf de opvolger van epidemioloog Roman Prymula. Die werd in 
oktober gefotografeerd terwijl hij een restaurant verliet en zonder mondkapje in een auto 
stapte. Op dat moment waren de restaurants in Tsjechië gesloten en gold een 
mondkapjesplicht in auto's met chauffeurs. Prymula was slechts een maand minister. 

Voor de komst van Prymula gaf Adam Vojtech, die in 2017 aantrad, leiding aan het ministerie 
van Gezondheid. Hij stapte op na kritiek op de wijze waarop werd omgegaan met een stijging 
van het aantal coronabesmettingen. 

Tsjechië is binnen de Europese Unie een van de zwaarst getroffen landen. In het land met 
10,7 miljoen inwoners zijn meer dan 27.000 sterfgevallen geregistreerd. Bron: AD, 7 april 
2021.  

Turkije meldt vandaag 276 coronadoden en 54.740 nieuwe besmettingen 

Turkije heeft vandaag met 276 coronadoden en 54.740 nieuwe besmettingen de hoogste 
aantallen tot nu toe genoteerd. Een grimmig record. Het totale aantal sterfgevallen ten gevolge 
van Covid-19 bedraagt nu 32,943. Ongeveer 3,6 miljoen Turken raakten al besmet met het 
longvirus. 
 
Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het in vijfenzeventig procent van de huidige 
ziektegevallen om de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus gaat. Na vorige maand 
de geldende maatregelen te hebben versoepeld, heeft de Turkse overheid vandaag nieuwe 
lockdowns tijdens de weekenden afgekondigd. Ook gaan cafés en restaurants dicht tijdens de 
islamitische vastenmaand ramadan. Bron: AD, 7 april 2021.  

Rusland meldt nieuwe coronabesmettingen 

Rusland heeft vandaag 8.817 nieuwe coronabesmettingen gemeld. De afgelopen 24 uur 
stierven er 357 Russen aan corona, aldus de officiële berichtgeving. Het totale dodental in 
Rusland komt daarmee 100.374. 

De Russische statistiekendienst Rosstat, die er een eigen telling op nahoudt, meldt dat er véél 
meer sterfgevallen zijn. Zij registreren een totaal van zeker 225.000 doden sinds het begin van 
de pandemie. Bron: AD, 4 april 2021. 

 

De president van Argentinië is positief getest ondanks vaccinatie met 
vaccin Sputnik-V 
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De Argentijnse president Alberto Fernandez is positief getest op het coronavirus terwijl hij in 
januari wel is ingeënt met het Russische Sputnik-V-vaccin. ‘Ik wacht op de bevestiging van 
het resultaat en verkeer in goede stemming', schrijft de president, die gisteren 62 werd, op 
Twitter. ‘Ik ben in goede fysieke conditie, ondanks het feit dat ik lichte koorts heb.' Argentinië, 
met 44 miljoen inwoners, heeft bijna 2,75 miljoen gevallen van Covid-19 geregistreerd. Tot nu 
toe zijn 56.000 Argentijnen eraan overleden. Bron: AD, 3 april 2021.   
 
De regering in Argentinië kondigt nieuwe beperkingen aan 

 
De Argentijnse regering heeft nieuwe beperkingen aangekondigd die een einde moeten maken 
aan de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen, waaronder een avondklok tussen 
middernacht en 6 uur 's ochtends. De nieuwe maatregelen gelden voor enkele regio's en gaan 
in vanaf vrijdag en blijven minstens drie weken van kracht, verklaarde president Alberto 
Fernandez. De president zit zelf momenteel in isolatie nadat hij vorige week positief testte op 
covid-19. 
 
Naast de avondklok moeten cafés en restaurants om elf uur 's avonds de deuren sluiten en 
mogen de Argentijnen enkel familieleden in hun huis binnenlaten. Bijeenkomsten van meer 
dan twintig mensen buiten zijn niet langer toegelaten en ook clubs en casino's gaan dicht. Tot 
slot mogen enkel werknemers met vitale beroepen gebruikmaken van het plaatselijke 
openbaar vervoer. 
 
De beperkingen zijn van toepassing op de inwoners van Buenos Aires en de omliggende 
buitenwijken en op de grootstedelijke gebieden van Cordoba, Mendoza, Tucuman, San Juan 
en Rosario. Ze treffen zo'n 26 miljoen van de in totaal 45 miljoen Argentijnen. 
 
Woensdag meldde Argentinië een recordaantal van 22.039 nieuwe coronabesmettingen, wat 
het totale aantal op 2,4 miljoen brengt. Zo'n 57.000 mensen in het land zijn inmiddels aan 
covid-19 bezweken. Het vaccinatieprogramma in het land richt zich momenteel op 
zorgmedewerkers en ouderen. Bron: AD, 8 april 2021. 
 
 
In Brazilië heeft de rechter weg vrij gemaakt voor kerkdiensten tijdens 
pasen  

  
Ondanks dat Brazilië zwaar getroffen is door het coronavirus, heeft een rechter bij het 
Hooggerechtshof de weg vrijgemaakt voor kerkdiensten tijdens Pasen. Hij vaardigde een bevel 
uit dat deelstaten en gemeenten religieuze vieringen niet volledig kunnen verbieden vanwege 
de coronapandemie. Eerder opgelegde verboden zijn teruggedraaid, meldden Braziliaanse 
media. 
 
Wel gelden beperkingen. Zo mogen de gebedshuizen maar een kwart van het maximale aantal 
bezoekers ontvangen, zijn mondkapjes verplicht en moet er voldoende afstand worden 
gehouden. 
 
De vereniging van evangelische advocaten had een rechtszaak aangespannen omdat de eerder 
opgelegde verboden op kerkdiensten in strijd zouden zijn met het recht op 
godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat. Zeker in moeilijke tijden zoals nu is 
troost door religieuze activiteiten onontbeerlijk, zo vond de rechter. 
 
Brazilië heeft zowel het één na hoogste aantal coronabesmettingen ter wereld als het één na 
hoogste dodental na de Verenigde Staten. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn meer 
dan 330.000 Brazilianen aan het longvirus gestorven. Afgelopen woensdag registreerde het 
land nog een recordaantal van 3869 sterfgevallen binnen een etmaal. Bron: AD, 4 april 2021. 
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Aantal dagelijkse coronadoden in Brazilië is voor het eerste de 4000 
gepasseerd 

Het aantal dagelijkse coronadoden in Brazilië is voor het eerst de vierduizend gepasseerd. Dat 
meldt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. Het registreerde binnen 24 uur maar 
liefst 4.195 doden, een nieuw record volgens het laatste officiële rapport van het ministerie. 

Het Zuid-Amerikaanse land met 212 miljoen inwoners is het tweede meest getroffen land ter 
wereld, na de Verenigde Staten, met in totaal 336.947 doden als gevolg van Covid-19. Bron: 
AD, 6 april 2021.  

President Brazilië wil geen landelijke lockdown 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro trekt zich niets aan van de aanzwellende roep om 
een landelijke lockdown. Gezondheidsexperts wijzen op de 4195 doden die het Zuid-
Amerikaanse land gisteren telde en vragen gezamenlijk om striktere maatregelen, maar 
Bolsonaro wil daar niets van weten. Hij schermt op Twitter met het aantal vaccinaties dat 
inmiddels is verricht. 

Dat zijn land een dag eerder het hoogste sterftecijfer sinds het uitbreken van de pandemie 
noteerde en artsen in een open brief collectief een lockdown van drie weken adviseren, deert 
de politicus klaarblijkelijk niet. ‘We zullen ons niet neerleggen bij een aanpak van thuisblijven 
en alles afsluiten', riep hij strijdlustig tijdens een speech in de stad Chapeco.  Bron: AD, 7 
april 2021.  

Afgelopen 24 uur 4249 coronadoden in Brazilië;  lockdowns en andere 
maatregelen afgekondigd door gouverneurs en burgemeesters tegen de 
wil van de president 

Brazilië heeft donderdag opnieuw een recordaantal sterfgevallen als gevolg van het 
coronavirus geregistreerd. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid maakte bekend 
dat in de afgelopen 24 uur 4249 doden zijn gemeld. Het officiële dodental komt daarmee 
op 345.025. 

In het afgelopen etmaal zijn in het Zuid-Amerikaanse land met 212 miljoen inwoners nog eens 
ruim 86.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Sinds de uitbraak van het virus zijn 
in Brazilië meer dan dertien miljoen coronagevallen vastgesteld. 

Het coronavirus grijpt de laatste tijd weer fors om zich heen in Brazilië. Dinsdag werd de 
grimmige mijlpaal van meer dan vierduizend coronadoden in één etmaal voor het eerst 
gepasseerd. Het land heeft op de Verenigde Staten na het hoogste aantal coronadoden en -
besmettingen ter wereld. 

Terwijl in grote delen van het land de intensive care-afdelingen van de ziekenhuizen vrijwel 
vol liggen met coronapatiënten, voert de federale regering van president Jair Bolsonaro strijd 
met regionale en lokale bestuurders over maatregelen om de verspreiding van het virus te 
voorkomen.  

Tegen de wil van de president hebben gouverneurs van een aantal deelstaten en lokale 
burgemeesters lockdowns en andere maatregelen afgekondigd om het virus te beteugelen. 
Bolsonaro vecht die aan bij het Braziliaanse Hooggerechtshof. Dat bepaalde donderdagavond 
dat een omstreden beslissing om kerkdiensten te verbieden moest worden teruggedraaid. Het 
hof besliste in een plenaire zitting dat gouverneurs en burgemeesters de bevoegdheid hebben 
om de kerken tijdelijk te sluiten in verband met de volksgezondheid.  Bron: AD, 9 april 2021. 
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© Reuters — Een priester houdt een 'drive-through' paasmis op straat in de Braziliaanse stad 
Curitiba 

In Brazilië gaat de Senaat een parlementair onderzoek starten naar 
coronabeleid van de regering van president Jair Bolsonaro 

De Braziliaanse Senaat gaat een parlementair onderzoek starten naar het coronabeleid van 
de regering van president Jair Bolsonaro. Daartoe heeft rechter Luís Roberto Barroso van het 
Hooggerechtshof donderdagavond opdracht gegeven. Een aantal minderheidspartijen wilde 
zo'n onderzoek instellen, maar Senaatsvoorzitter Rodrigo Pacheco had dat tegengehouden.  

Barroso bepaalde dat het onderzoek toch moet beginnen, omdat de Braziliaanse 
grondwet bepaalt dat daarvoor een derde van het aantal stemmen in de Senaat voldoende is. 
Daaraan is voldaan. 

Pacheco, een sympathisant van Bolsonaro, verklaarde donderdag dat hij nog altijd tegen een 
dergelijk onderzoek is, maar dat hij de beslissing van het hoogste rechtscollege zal volgen. 
Volgende week wordt gestart met de installatie van de parlementaire commissie. Bij een 
parlementair onderzoek (CPI) kan de Senaat onder meer geheime informatie boven tafel 
krijgen en getuigen horen. 

Er is veel kritiek op het coronabeleid van de regering en op het handelen van de president. 
Zo heeft Bolsonaro het virus altijd gebagatelliseerd, het nut van mondmaskers betwijfeld en 
is hij tegen lockdowns of andere maatregelen die sociale distantie beogen. 

Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land door het coronavirus. Er vielen 
inmiddels bijna 350.000 doden als gevolg van Covid-19, meer dan 13,2 miljoen mensen 
raakten besmet. De afgelopen 24 uur registreerde het ministerie van Gezondheid 4249 
coronadoden en bijna 87.000 nieuwe besmettingen. Bron: AD, 9 april 2021. 

In Mexico probeerden twee mannen met valse id vermomd als ouderen 
voor hun beurt in aanmerking te komen voor vaccinatie 

Twee Mexicaanse mannen van in de dertig zijn opgepakt omdat zij vermomd als 
senioren probeerden om voor hun beurt een coronavaccinatie te bemachtigen. De twee 
'vaccinvoordringers' hadden onder meer hun haren en wenkbrauwen wit geverfd. 

Ze gingen twee weken geleden naar een vaccinatiecentrum in Mexico-Stad, met vervalste 
identificatiebewijzen op zak. Het nieuws over de aanhoudingen werd woensdag in een 
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persconferentie gebracht door Claudia Sheinbaum, de burgemeester van de Mexicaanse 
hoofdstad. 

Tot dusver zijn in Mexico alleen zorgmedewerkers, sommige leraren en mensen boven de 
60 aan de beurt voor een inenting tegen het coronavirus. De bedriegers liepen uiteindelijk 
tegen de lamp omdat hun stemmen hen verdacht maakten. Ze zijn uiteindelijk gearresteerd. 
Momenteel loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de twee vanwege de vervalste 
identiteitsbewijzen. 

Tot dusver zijn in Mexico zo'n 9,7 miljoen doses coronavaccin toegediend. Iets meer dan 1,3 
miljoen Mexicanen, ongeveer één procent van de bevolking, is al volledig gevaccineerd. Ook 
Mexico heeft te kampen met een schaarste aan vaccins. De farmaceutische toezichthouder in 
het land heeft noodgoedkeuring gegeven aan zes verschillende coronavaccins. Bron: AD: 8 
april 2021.  

 

In Alabama VS is men in gevangenissen begonnen met vaccineren 

 
Gevangenissen in de Amerikaanse staat Alabama beginnen, na eerst alleen bewakers te 
hebben ingeënt, nu ook met het vaccineren van gedetineerden. Het gevangenissysteem in 
Alabama staat qua coronadoden op nummer zes in de Verenigde Staten. Tot nu toe zijn in de 
overvolle detentiecentra al drieënzestig gevangenen en drie bewakers door besmetting met het 
coronavirus overleden. 
 
Vanaf 12 april kunnen de zeventienduizend gedetineerden in de zuidelijke staat aangeven of 
ze voor vaccinatie in aanmerking willen komen. Naar schatting zijn er bij aanvang van 
inentingen zo'n zevenduizend doses beschikbaar. ‘We zullen beginnen in de instellingen die 
de meest vatbare gevangenen huisvesten', laat de woordvoerder weten. De bedoeling is om de 
iedereen te vaccineren, ongeacht leeftijd. Bron: AD, 2 april 2021.    
 
In VS richtlijnen reizen versoepeld 
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Het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie (CDC) heeft de richtlijnen voor 
reizen versoepeld. Voor volledig gevaccineerde mensen gelden voortaan minder strenge regels. 
Niet-essentiële reizen worden nog steeds afgeraden. 
 
Volledig gevaccineerde reizigers hoeven zich bij binnenlandse reizen niet langer voor en na 
een reis te laten testen op het coronavirus en ook niet in quarantaine, mits ze 
een mondkapje dragen en afstand houden. Bij internationale reizen is dit afhankelijk van de 
lokale autoriteiten. 
 
Er wordt specifiek gemeld dat gevaccineerde grootouders weer het vliegtuig kunnen pakken 
om op bezoek te gaan bij hun kleinkinderen. ‘Vaccins kunnen ons helpen terug te keren naar 
de dingen die we leuk vinden in het leven, dus we moedigen elke Amerikaan aan om zich te 
laten vaccineren zodra ze de kans krijgen', zegt CDC-directeur Rochelle Walensky. Bron: AD, 
2 april 2021.   
 
Dubbele longtransplantatie in VS na longschade door coronavirus 
 
Een 31-jarige veehouder uit de Amerikaanse staat Nebraska belandde vorig jaar oktober 
met Covid-19 in een ziekenhuis en lag maandenlang aan de beademing. Jake 
Imminks longen waren daardoor zo zwaar beschadigd dat zelfstandig ademhalen voor hem 
niet meer mogelijk was. ‘De dokter keek naar mijn CT-scan en zei dat mijn longen de 
slechtste waren die ze ooit had gezien’, vertelt hij. 

Op 20 maart voerden artsen daarom een dubbele longtransplantatie bij de veeboer uit. Het 
was de eerste keer dat in Nebraska zo'n operatie moest worden verricht vanwege longschade 
door het coronavirus. In heel de VS zouden er tot nu toe veertig 
dubbele longtransplantaties nodig zijn geweest. Deze week was Jake voldoende hersteld en 
aangesterkt om zo'n tweeënhalve kilometer te wandelen. 
 
‘Ik reken erop dat hij van de zomer weer op zijn boerderij is', zegt transplantatiearts, dokter 
Heather Strah van Nebraska Medicine in Omaha. Immink zelf waarschuwt zijn 
landgenoten om Covid-19 serieus te nemen en zich zo snel mogelijk te laten inenten. ‘Ik hoop 
dat iedereen de noodzaak inziet’, zegt hij. ‘Zodat we snel terug kunnen naar ons normale 
leven.' Bron: AD, 3 april 2021.   

Meer dan 100 miljoen vaccinaties gezet in VS 

De Verenigde Staten hebben gisteren een nieuwe mijlpaal bereikt bij het vaccineren tegen 
Covid-19: het aantal mensen dat minstens één prik kreeg, is gestegen tot boven de 100 
miljoen. Volgens de laatste cijfers zijn nu 101,8 miljoen mensen ingeënt, bijna een derde 
van de Amerikaanse bevolking van 330 miljoen mensen. Zo'n 58 miljoen Amerikanen 
zijn volledig gevaccineerd. Van de 65-plussers heeft driekwart tenminste één injectie gehad 
en is ruim de helft al voor een tweede keer geprikt. Bron: AD, 3 april 2021.  

Fabriek VS stopt met AstraZeneca na productiefout vaccins 

Een fabriek in Baltimore, die per ongeluk ingrediënten van twee verschillende vaccins 
had gemengd waarna vijftien miljoen doses van Johnson & Johnson onbruikbaar waren 
geworden, heeft van de Amerikaanse regering de opdracht gekregen voorlopig te stoppen met 
de productie van AstraZeneca. 

Volgens de New York Times wordt in de fabriek van Emergent BioSolutions de komende 
tijd uitsluitend nog het Leidse vaccin Johnson & Johnson geproduceerd. De regering van 
president Joe Biden zag zich genoodzaakt tot de opmerkelijke ingreep om nieuwe 
productiefouten te voorkomen, zo hebben twee gezondheidsfunctionarissen bevestigd 
tegenover de krant.  Bron: AD, 4 april 2021. 
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© EPA — Emergent BioSolutions   

Vijftien miljoen doses Leids vaccin onbruikbaar na ongeluk in 
productieproces VS 

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson heeft vijftien miljoen doses van zijn 
coronavaccin moeten weggooien nadat was gebleken dat die onbruikbaar waren als gevolg van 
een fout 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 aan de kwaliteitseisen bleek 
te voldoen. 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.   

Guatemala koopt zestien miljoen vaccins Sputnik-V 

Guatemala gaat zestien miljoen doseringen van het Russische Spoetnik-vaccin inkopen. Dat 
heeft president Alejandro Giammattei maandag aangekondigd. 

Met de aankoop kunnen acht miljoen mensen worden ingeënt. Dat is iets minder dan de helft 
van de bevolking van het Centraal-Amerikaanse land. De vaccins moeten in de komende twee 
weken worden geleverd. Bron: AD, 5 april 2021.  
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Publiek weer welkom bij honkbalwedstrijden in Texas  

Loopt het allemaal wel los met corona of zijn ze nu helemaal gek geworden in Texas? Dat zal 
de komende tijd moeten blijken. In de VS is bij de start van het nieuwe MLB-seizoen publiek 
weer welkom, zij het volgens strenge regels. In het Amerikaanse Arlington zaten gisteravond 
bijna veertigduizend uitgelaten honkbalfans te kijken naar de eerste thuiswedstrijd van Texas 
Rangers tegen Toronto Blue Jays.  

Bizarre beelden uit de VS: bijna 40.000 honkbalfans in stadion 

 

© USA TODAY Sports 
Nee, dit is geen archieffoto uit de tijd dat de wereld nog niet gebukt ging onder een pandemie. 
In het Amerikaanse Arlington zaten gisteravond bijna 40.000 uitgelaten honkbalfans te kijken 
naar de eerste thuiswedstrijd van Texas Rangers tegen Toronto Blue Jays. 

Loopt het allemaal wel los met corona of zijn ze nu helemaal gek geworden in Texas? Dat zal 
de komende tijd moeten blijken. In de VS is bij de start van het nieuwe MLB-seizoen publiek 
weer welkom, zij het volgens strenge regels. De meeste stadions zijn voor een klein deel gevuld. 
Maar als enige staat in Amerika heeft Texas de poorten reeds wagenwijd open gezet. 
Gouverneur Greg Abbott besloot vorige maand dat er geen restricties meer gelden in zijn staat. 

Het zorgde voor ouderwetse beelden in het met 38.238 fans stijf uitverkochte Globe Life Field. 
De reacties in de VS waren verdeeld, ook al omdat te zien was dat de meeste toeschouwers 
geen mondkapje droegen. Eerder waarschuwden president Joe Biden en functionarissen van 
het Amerikaanse  centrum voor ziektecontrole en preventie ook al voor het houden van ‘super-
spreader-evenementen’ met grote menigten. 

In Texas trokken ze zich daar weinig van aan. In Arlington werd maandag eerst een minuut 
stilte gehouden voor de Covid-19-slachtoffers. Daarna werden de lokale helden aangemoedigd 
of er niets aan de hand was. Veel hielp dat overigens niet, want de bezoekers uit Toronto 
wonnen met 6-2. Bron: De Stentor, 6 april 2021.   

Hoofdeconoom IMF waarschuwt dat het nog tot eind 2022 kan duren voor 
bevolking in ontwikkelingslanden is gevaccineerd 
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In veel ontwikkelingslanden kan het nog tot eind 2022 duren voordat een groot deel van de 
bevolking is gevaccineerd tegen het coronavirus. Daarvoor waarschuwt hoofdeconoom Gita 
Gopinath van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ze roept overheden op om 
internationaal samen te werken, zodat vaccinatiecampagnes kunnen worden versneld. 

Bekend is dat het soms grote bedrijven zijn die in dat soort landen het voortouw moeten 
nemen bij vaccinatiecampagnes. Anders dreigt het veel te lang te duren tot hun personeel een 
prik heeft gekregen en weer massaal op de werkvloer kan verschijnen. 

Volgens het IMF is het tempo waarin landen hun bevolking tegen het coronavirus vaccineren 
erg belangrijk bij het economisch herstel. Wanneer iedereen is beschermd, kunnen immers 
allerlei beperkende maatregelen worden opgeheven. Vandaar dat de economische 
vooruitzichten voor de Verenigde Staten, dat erg snel is met vaccineren, de laatste tijd flink 
zijn verbeterd. Voor ontwikkelingslanden met lage lonen is het beeld in de voorbije maanden 
juist minder rooskleurig geworden.  Bron: De Stentor, 6 april 2021. 

 

 © AFP — Gita Gopinath  

In VS mag iedereen vanaf 19 april in de rij gaan staan voor vaccinatie 

Alle volwassenen in de Verenigde Staten komen binnenkort in aanmerking voor een 
coronavaccinatie. Vanaf 19 april mag iedereen in de rij gaan staan voor een inenting, maakte 
president Joe Biden bekend. 

Een vaccinatie is dan niet meer afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd of gezondheidstoestand. 
‘Geen verwarrende regels meer, geen verwarrende beperkingen meer’, aldus de president. 

Het Amerikaanse vaccinatieprogramma is fors uitgebreid, waardoor steeds meer Amerikanen 
steeds vlugger een coronaprik kunnen krijgen. Volgens Biden neemt het aantal mensen af dat 
terughoudend is over een inenting. 

Onlangs zei hij nog dat rond 19 april  negentig procent van de volwassen Amerikanen een prik 
zou moeten kunnen krijgen. Afgelopen weekeinde waren er voor het eerst meer dan 4 miljoen 
inentingen op een dag. Het gemiddelde ligt op 3,1 miljoen per dag. 

Ondertussen maakte het Witte Huis bekend dat er geen coronapas van de overheid komt 
waarmee mensen kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd. Het bedrijfsleven is echter vrij 
om een dergelijk systeem uit te werken, aldus een woordvoerster. Bron: AD, 6 april 2021.  

Witte Huis: geen steun voor vaccinpaspoort 
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WASHINGTON - De regering van Joe Biden zal geen systeem steunen waarbij mensen hun 
vaccinatiestatus kenbaar moeten maken. Dat laat een woordvoerder dinsdag weten. In 
Amerika is controverse ontstaan over het idee van vaccinatiepaspoorten. 

Er zijn de laatste tijd heel veel vragen binnengekomen, bevestigt een woordvoerder van Biden. 
‘Laat ik heel duidelijk zijn: de overheid steunt geen systeem waarin Amerikanen hun 
vaccinatiestatus bij zich dragen. Dat zal in de toekomst ook niet zo zijn. Er zal geen federale 
database zijn. En geen dwang.’ 

Wel kent ze de wensen vanuit het bedrijfsleven om de maatschappij te openen. ‘Daarover kan 
ik zeggen dat de wet en de privacy van Amerikanen moet worden beschermd.’ Het Witte Huis 
belooft binnenkort meer informatie over het aspect van privacy en discriminatie rond 
vaccinpaspoorten. 

In de Verenigde Staten is veel ophef over het vaccinpaspoort vanwege de overtuiging dat die 
een tweedeling creëert. De kritische professoren Jay Bhattacharya (Stanford University) en 
Martin Kulldorff (Harvard University) schreven dinsdag in een opinieartikel in de Wall Street 
Journal dat vaccinpaspoorten een dwangmiddel zijn om vaccinatie aan te moedigen en 
lockdowns verlengen in plaats van een manier zijn om de maatschappij te openen, terwijl ze 
vanuit gezondheidsoogpunt niet veel zouden bijdragen. ‘Vaccins zijn nodig voor de 
kwetsbaren, maar niet voor iedereen’, schrijven zij. 

Ook de WHO haastte zich dinsdag bij monde van directeur Mike Ryan dat het geen 
vaccinpaspoorten ondersteunt om reizen mogelijk te maken, vooral omdat sommige landen 
überhaupt geen toegang hebben tot vaccins. Die uitspraak volgde op consternatie in de VS, 
waar ook dit onderwerp langs de ideologische scheidslijnen van Republikeinen versus 
Democraten wordt behandeld. De ‘rode’ gouverneur van Florida, Ron DeSantis, dreigde deze 
week alle initiatieven vanuit het bedrijfsleven te blokkeren. 

In Nederland woedt de discussie ook. Jona Walk, recent gepromoveerd op vaccin-
immunologie, en arts-microbioloog Bert Mulder stelden in vakblad Medisch Contact dat 
vaccineren een individuele keuze is en dat je het vaccin niet voor elkaar, maar om jezelf te 
beschermen neemt. Ook UvA-hoogleraren Aart Nederveen en Lukas Stalpers schreven eerder 
in De Telegraaf dat een vaccinpaspoort ’leidt tot een onverantwoorde tweedeling in de 
maatschappij’. Bron: De Telegraaf, 7 april 2021.  

Problemen vaccinproducenten omdat VS ze dwingt eerst Amerikaanse 
orders te voldoen 

Omdat de Verenigde Staten toeleveranciers van vaccinproducenten dwingen eerst de 
Amerikaanse orders te voldoen, komen bedrijven die elders willen produceren in het nauw. 
De hele wereldwijde toeleveringsketen is daardoor in de war, heeft topman Florian von der 
Mülbe van de Duitse vaccinmaker CureVac gezegd in een interview in de Rheinische Post. In 
die Duitse krant zei hij ook dat hij nog altijd hoopt dat het CureVac-vaccin tegen het 
coronavirus dit kwartaal wordt toegelaten in Europa. 

De VS gebruiken een wet uit de tijd van de Koreaanse oorlog, de Defense Production Act, om 
bedrijven te dwingen productie die ten goede komt aan de strijd tegen het 
coronavirus prioriteit te geven. Bovendien moeten ze dus eerst in eigen land leveren voor ze 
mogen exporteren. Daardoor heeft een bedrijf als CureVac meer problemen om aan zaken 
als chemicaliën, filters, slangen en apparatuur te komen. Bron: AD, 7 april 2021. 

De regering VS gaat komende week minder vaccins Janssen sturen 

De regering van de Verenigde Staten zal komende week 85 procent minder vaccins van 
Johnson & Johnson naar de staten sturen dan deze week het geval is. Komende week zullen 
785.500 doses van het vaccin verstuurd worden, vergeleken met 4,9 miljoen deze week. 
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Eerder deze week heeft de Amerikaanse overheid ingegrepen bij een vaccinfabrikant in 
Baltimore, waar 15 miljoen doses van het Johson & Johnson-vaccin moesten worden 
weggegooid. The New York Times meldde dat dat kwam door een productiefout. Bron: AD, 8 
april 2021. 

Suriname maakt melding van besmettingen met de Zuid-Afrikaanse, 
Braziliaanse en Britse varianten van coronavirus 

Suriname heeft melding gemaakt van besmettingen met de Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en 
Britse varianten van het coronavirus. Dat gebeurde nadat monsters van coronapatiënten 
waren onderzocht in Nederland, meldt de voorlichtingsdienst van de Surinaamse regering. 

Voor de Surinaamse minister van Volksgezondheid is de aanwezigheid van de drie varianten 
reden om de Covid-maatregelen binnenkort aan te scherpen. Doordat de gemuteerde versies 
van het virus extra besmettelijk zijn, kan ook de druk op de zorg toenemen. Bron: De Stentor, 
6 april 2021.   

Strengere regels avondklok en bewaking grenzen in Suriname 

Suriname scherpt de avondklok opnieuw aan om een dreigende derde coronagolf te stuiten. 
De afgelopen weken mochten de Surinamers tot 23.00 uur buiten zijn, vanaf morgen is 20.00 
uur de uiterste tijd. In het weekend zelfs al om 18.00 uur. 

De aanscherping van de regels is noodzakelijk omdat het aantal positieve gevallen de laatste 
dagen weer stijgt, terwijl het aantal in februari en maart stabiel onder de tien per dag bleef. 
Ook de bewaking van de Surinaamse grenzen zal opgevoerd worden. 

Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat de besmettelijkere Britse, Zuid-
Afrikaanse en Braziliaanse coronavariant nu ook in Suriname voorkomen. Suriname 
beschikt zelf niet over apparatuur om de variant van het virus vast te stellen. Bron: AD, 7 
april 2021.  

Strengere coronamaatregelen in Suriname 

Vanaf vandaag gelden strengere coronamaatregelen in Suriname. De avondklok gaat op 
doordeweekse dagen om 20.00 uur in, in plaats van 23.00 uur. In het weekend staat de 
avondklok al op 18.00 uur. 

De aanleiding voor deze strengere regels is het toenemen van het aantal 
coronabesmettingen in Suriname. Ook de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant zijn 
inmiddels vastgesteld. Bron: AD, 8 april 2021. 

Onjuist om coronapandemie te negeren volgens nieuwe president van 
Tanzania 

Het was volgens de nieuwe president van Tanzania onjuist om de coronapandemie te negeren, 
zoals haar overleden voorganger heeft gedaan. De vorige maand geïnstalleerde Samia Suluhu 
Hassan kondigde dinsdag aan een wetenschappelijke Covid-taskforce op te zetten om haar 
regering te adviseren en aanbevelingen te doen over de virusbestrijding.  ,,We kunnen onszelf 
niet isoleren als een eiland terwijl de wereld een andere richting op gaat’, zei het staatshoofd. 

De vorige president van het Oost-Afrikaanse land, John Magufuli, beschouwde het 
coronavirus niet als ernstig en vond de testen om besmetting vast te stellen onbetrouwbaar. 
Ook mondkapjes en coronavaccins vond hij niets.  
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Het land heeft al bijna een jaar geen gegevens doorgegeven aan de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO over het aantal coronabesmettingen en overlijdens. De 
WHO heeft Tanzania herhaaldelijk opgeroepen opener te zijn. Bron: De Stentor, 6 april 2021. 

 

 © Reuters  Samia Suluhu Hassan, president van Tanzania. 

In Griekenland en Schotland winkels open om op afspraak te winkelen 

In grote delen van Griekenland hebben maandag winkels de deuren weer mogen openen. Het 
shoppen moet wel op afspraak gebeuren en er mogen maar een beperkt aantal 
klanten tegelijkertijd in de winkel zijn. In enkele steden met hoge besmettingscijfers, zoals 
Thessaloniki, gelden de versoepelingen nog niet. 

In Schotland hebben kappers hun eerste klanten vandaag weer kunnen ontvangen na een 
maandenlange lockdown. En ook tuincentra en enkele andere winkels mochten weer openen. 
Bron: AD, 5 april 2021.   

Griekenland wil bewoners Egeïsche eilanden voor mei hebben 
gevaccineerd 

Griekenland maakt zich sterk om tegen eind april de bewoners van minstens 69 Egeïsche 
eilanden volledig te hebben gevaccineerd, meldt de Britse krant The Guardian. Dankzij 
een ambitieus vaccinatieplan zullen ze de eerste Griekse coronavrije gebieden zijn en weldra 
weer klaar om toeristen te kunnen ontvangen. 

De levering van vaccins zal de komende weken, met hulp van het leger, 
met duizenden doses worden opgevoerd. 'Een heel operationele uitdaging', aldus 
verantwoordelijke Volksgezondheid-ambtenaar Marios Themistocleous. 

‘We hebben veel kleinere eilanden en juist omdat die zo moeilijk te bevoorraden zijn, hebben 
we besloten om hele populaties in één keer te vaccineren. Wanneer de toeristen komen, zijn 
zij volledig beschermd.' Bron: AD, 7 april 2021. 

In VK kregen 31 miljoen Britten een coronavaccin, verzet in parlement 
om meer vrijheden aan hen te geven 
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Ruim eenendertig miljoen Britten hebben inmiddels een vaccin toegediend gekregen en de 
overheid onderzoekt hoe bezoek aan drukke plekken als pubs en stadions weer veilig mogelijk 
is. Gedacht wordt aan het verstrekken van een 'vaccinatiepaspoort', dat waarschijnlijk ook 
vereist wordt bij internationale reizen.  
 
Het plan om de Britten met zo'n paspoort meer vrijheden te geven dan burgers zonder 
inentingsbewijs stuit echter op verzet in het parlement. Meer dan zeventig parlementariërs 
zetten hun vraagtekens bij de wenselijk ervan, waaronder Conservatieven uit premier 
Johnsons eigen partij. 
 
‘We zijn tegen het verdelende en discriminerende gebruik van een Covid-certificaat om 
individuen de toegang te ontzeggen tot algemene diensten, ondernemingen of banen’, zeggen 
de parlementariërs. Minister Michael Gove heeft de opdracht de ethische vragen die een 
vaccinatiebewijs oproept te verkennen. 
 
Het Verenigd Koninkrijk gaat de komende maanden proeven doen met 
grote sportevenementen en mogelijk een muziekprijsuitreiking voor gasten met een 
vaccinatiebewijs. Johnson suggereerde onlangs dat pubs hun klanten er ook om zouden 
kunnen vragen, net als theaters. Bron: AD, 2 april 2021.    
 

 
 

In VK dertig gevallen van bloedproppen na vaccinatie met vaccin 
AstraZeneca 

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben tot nu toe dertig gevallen geïdentificeerd, 
waarbij bloedproppen ontstonden nadat iemand was ingeënt met het coronavaccin van 
farmaceut AstraZeneca. Dat zijn er vijfentwintig meer dan vorige maand werd gemeld. 

In tweeëntwintig gevallen kreeg een ingeënt persoon te maken met bloedstollingen (trombose). 
Bij de overige acht gevallen was sprake van een tekort aan bloedplaatjes. Volgens het bureau 
zijn er geen gevallen bekend waarbij mensen bloedproppen kregen, nadat ze waren ingeënt 
met het vaccin van Pfizer/BioNTech. 
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Het Britse Bureau voor de Regulatie van Medicijnen en Gezondheidsproducten meldde op 18 
maart nog dat er vijf gevallen bekend waren in het Verenigd Koninkrijk, terwijl toen bij elf 
miljoen Britten een prik was gezet met het vaccin. Inmiddels zouden zo'n 18,1 miljoen 
prikken met het AstraZeneca-vaccin zijn gezet. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) ziet nog altijd geen bewijs voor een verband 
tussen zeldzame bloedproblemen en het coronavaccin van AstraZeneca. Het veiligheidscomité 
van de Europese toezichthouder heeft woensdag gesproken over meldingen van trombose en 
een tekort aan bloedplaatjes bij een heel klein deel van de mensen die de prik hebben 
gekregen. Tot nog toe zien de deskundigen geen oorzakelijk verband, maar ze houden het wel 
voor mogelijk. 

De Britse gezondheidsautoriteiten zeiden donderdag dat ze nog steeds geloven dat 
de voordelen van het vaccin zwaarder wegen dan het mogelijke risico op bloedproppen. 

Sommige landen beperken het gebruik van het AstraZeneca-vaccin echter wel vanwege het 
mogelijke risico. Zo heeft de Duitse regering uit voorzorg besloten het vaccin alleen nog te 
geven aan mensen van 60 jaar en ouder. 

Het EMA verwacht eind volgende week, tussen 6 en 9 april, met nieuwe conclusies en 
aanbevelingen te komen. Voor de Nederlandse regering en gezondheidsinstanties zijn de 
bevindingen van het veiligheidscomité leidend. Bron: AD, 2 april 2021.   

In VK zeven mensen overleden als gevolg vaccinatie met vaccin 
AstraZeneca  

In het Verenigd Koninkrijk zijn zeven mensen overleden ten gevolge van zeldzame 
bloedstolsels na te zijn ingeënt met het vaccin van farmaceut AstraZeneca, meldt medisch 
toezichthouder MHRA. Het is onduidelijk of het vaccin de oorzaak is van de sterfgevallen. Van 
de 18,1 miljoen Britten die met het middel zijn ingeënt, hebben dertig mensen achteraf 
tromboseklachten gekregen. 

De Britse melding over de sterfgevallen komt op een moment dat diverse Europese landen het 
gebruik van het vaccin van AstraZeneca hebben opgeschort vanwege een  mogelijk verband 
met bloedstolsels. Nederland heeft de AstraZeneca-prikken gestaakt na vijf nieuwe 
gevallen van trombose bij vrouwen, van wie er een is overleden. Duitsland geeft het vaccin 
alleen nog aan mensen boven de zestig. 

Er zijn geen meldingen van bloedstolsels als gevolg van het Pfizer/BioNTech-vaccin, waarvan 
al ruim 31 miljoen eerste doses zijn toegediend, aldus de Britse toezichthouder.  De Europese 
medicijnwaakhond EMA, dat het AstraZeneca-vaccin net als de Wereldgezondheidsorganisatie 
WHO eerder veilig verklaarde, komt naar verwachting op 7 april met een nieuw advies over de 
kwestie. Bron: AD, 3 april 2021. 
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© Hollandse Hoogte / ANP — Halix in Leiden 

 

VK heeft geen geld geïnvesteerd in Leidse Halix dat vaccins maakt voor 
AstraZeneca 

Het Verenigd Koninkrijk heeft helemaal geen geld gestoken in het Leidse bedrijf dat 
coronavaccins maakt voor AstraZeneca, zegt de Europese Commissie. Dat zou het Leidse Halix 
de commissie hebben verteld. 

Of het VK of de EU Halix financieel heeft geholpen om de productie van vaccins op gang te 
brengen, is belangrijk voor de vraag wie recht heeft op die vaccins. Londen en Brussel 
touwtrekken al over de vaccins sinds bleek dat de productie tegenvalt en AstraZeneca zeker 
de EU veel minder levert dan afgesproken. 

De Britse regering investeerde vorig jaar tientallen miljoenen euro's in Halix om het VK zo van 
aanvoer te verzekeren, bericht onder meer The Daily Telegraph. Nederland kreeg dat verzoek 
vorig voorjaar ook, maar hapte volgens de NOS niet snel genoeg toe. 

Maar Halix zelf spreekt tegen dat ook maar 'een penny' van de Britse regering te hebben 
ontvangen, zegt een topambtenaar van Eurocommissaris Thierry Breton. 

Londen en Brussel onderhandelen nog over wat er met de vaccins van Halix moet 
gebeuren. Breton, die door de commissie is belast met het verbeteren van de aanvoer van 
vaccins, herhaalde deze week nog eens dat er geen AstraZeneca-vaccin de EU verlaat zolang 
de EU er nog tegoed heeft. Bron: AD, 2 april 2021. 

In VK is dienst in Poolse kerk door politie onderbroken 

De Londense politie heeft op Goede Vrijdag een dienst in een Poolse kerk in het zuiden van de 
stad onderbroken wegens overtreding van de coronaregels. Sky News publiceerde vanmiddag 
een filmpje waarop is te zien dat een agent voor het altaar staat en tegen de aanwezige 
gelovigen zegt dat ze het gebedshuis onmiddellijk moeten verlaten. 

‘Helaas is deze bijeenkomst illegaal onder de huidige coronabepalingen. Het is wettelijk niet 
toegestaan met zoveel mensen hier samen te zijn. U moet nu naar huis gaan. Als u dit bevel 
te vertrekken niet opvolgt, kan dat leiden tot een boete van 200 pond of, als u weigert uw 
naam en adres te geven, zelfs tot arrestatie’, aldus de politieman. Hij zei zich te kunnen 
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voorstellen dat gelovigen graag een kerkdienst bijwonen, zeker op Goede Vrijdag, maar dat 
het onwettig is. 

De verantwoordelijke personen binnen Christ the King-kerk in Balham veroordeelden het 
politieoptreden en zeiden te geloven dat de dienders hun 'boekje grof te buiten zijn gegaan 
door hun volmacht zonder goede reden te gebruiken'. Volgens de kerkleiding is voldaan aan 
alle eisen die de overheid heeft gesteld in de strijd tegen Covid-19. Ze heeft haar superieuren 
van de Poolse katholieke missie in Engeland en Wales op de hoogte gesteld van de gang van 
zaken en de politie om opheldering gevraagd. 

Er zijn geen boetes uitgedeeld, hoewel verscheidene aanwezigen geen mondkapje droegen en 
geen afstand hielden. Bron: AD, 3 april 2021.  

In VK kregen meer dan vijf miljoen mensen de tweede doses van 
coronavaccin 

In het Verenigd Koninkrijk hebben meer dan vijf miljoen mensen de vereiste tweede doses van 
een coronavaccin gekregen. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson zaterdag 
aangekondigd. 

‘We hebben een nieuwe mijlpaal bereikt in ons vaccinatieprogramma’, zo tweette de eerste 
minister. 

Volgens overheidscijfers hebben 31,4 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk een eerste 
prik gekregen, of ongeveer zestig procent van de volwassen bevolking. Ruim 5,2 miljoen van 
hen (bijna 10 procent van de volwassenen) werden ook al een tweede keer ingeënt.  

 

© Getty Images — Vaccinaties in een moskee in Oost-Londen. 

In VK nog deze maand proef met coronapaspoort 

Een proef met coronapaspoorten moet nog deze maand van start gaan in het Verenigd 
Koninkrijk. De autoriteiten hopen dat door invoering van zo'n 'paspoort' in Engeland 
weer sportwedstrijden, conferenties en andere evenementen gehouden kunnen worden, 
berichten Britse media. 

Britten moeten straks onder meer kunnen laten zien of ze gevaccineerd zijn en of ze recent een 
negatieve uitslag hebben gehad. Als burgers in de laatste zes maanden positief hebben getest, 
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kan in zo'n paspoort ook worden opgetekend dat ze natuurlijke immuniteit hebben 
opgebouwd. 

Mensen kunnen straks via een app of een certificaat aantonen dat ze gevaccineerd of negatief 
getest zijn. Het zou niet de bedoeling zijn dat mensen zo'n paspoort ook moeten laten zien om 
toegang te krijgen tot het openbaar vervoer of 'essentiële' winkels, zoals supermarkten. 
Gezondheidsdienst NHS zou het systeem nog aan het uitwerken zijn. Bron: AD, 4 april 2021. 

In VK twee keer per week gratis zelftest 

Britten kunnen vanaf 9 april twee keer per week een gratis sneltest doen. Dat kondigde de 
Britse regering maandag aan. Inwoners krijgen de tests thuisbezorgd, of ze kunnen ze via hun 
werk of bij lokale teststraten aanschaffen. Ook worden tests op scholen afgenomen. 

Tot op heden konden mensen in Groot-Brittannië alleen een gratis sneltest krijgen als ze tot 
een risicogroep behoren of hun huis moeten verlaten om naar hun werk te gaan. 

Met het uitgebreide testprogramma hoopt de regering snel uitbraken op te sporen en 
bijvoorbeeld besmettingen te vinden bij personen die geen symptomen hebben. Volgens de 
overheid zijn via sneltests ruim 120.000 besmettingen gedetecteerd die anders niet waren 
gevonden. 

De sneltesten moeten in combinatie met het vaccinatieprogramma snel 
versoepelingen mogelijk maken. Bron: AD, 5 april 2021.   

Inwoners VK op vakantie naar buitenland als daar veel mensen zijn 
gevaccineerd 

Britten kunnen in de zomer mogelijk op vakantie naar een bestemming in het buitenland als 
daar veel mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Premier Boris Johnson maakt dit 
volgens Britse media rond 18.00 uur in een speech bekend. 

Hij komt volgens die media met een 'stoplicht' om te bepalen naar welke landen mensen wel 
of niet kunnen reizen. Landen die straks als rood worden ingeschaald, gelden als een risico en 
reizigers die toch daarnaartoe gaan, moeten bij terugkeer tien dagen onder toezicht in een 
peperduur oord in quarantaine. Vakantiegangers die terugkeren uit een land dat als oranje is 
ingeschaald, moeten thuis in quarantaine. De reizigers die in 'groene landen' zijn geweest 
hoeven enkel een negatieve coronatest mee te nemen. 

Voor elke reis is wel een meer dan één negatieve coronatest nodig. Het is niet duidelijk 
wanneer die indeling rood-oranje-groen zal worden gemaakt en het wordt aangenomen dat de 
buitenlandse reizen niet voor 17 mei op grote schaal worden hervat. Momenteel moet vrijwel 
iedereen bij terugkeer tien dagen in quarantaine. 

Johnson kondigt naar verwachting ook een reeks versoepelingen aan. Vanaf 12 april zouden 
meer ondernemingen of instellingen de deuren kunnen openen, inclusief kappers, 
schoonheidssalons, bibliotheken, campings, sportscholen, de horeca op terrassen en alle 
winkels die als niet-essentieel zijn aangemerkt. Bron: AD, 5 april 2021.  

In VK niet-essentiële winkels, pubs en restaurants weer open 

De Britse premier Boris Johnson gaat tijdens een persconferentie om 17 uur aankondigen dat 
de 'niet-essentiële' winkels, pubs en restaurants vanaf 12 april weer open kunnen. Dat hebben 
Britse officials verklaard tegenover de Financial Times. 
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Volgens de ingewijden roept Johnson maandagmiddag zijn kabinet bijeen om het besluit voor 
overgang naar fase twee van de corona ‘road map’ te ondertekenen. Die routekaart maakt een 
gedeeltelijke heropening van de economie volgende week mogelijk. 

Johnson zal ook een update geven over buitenlandse reizen, Covid-19 paspoorten, toegang tot 
massa-evenementen en contactbeperkingen, aldus de officials.  

Groot-Brittannië gaat voorzichtig van het slot. Vanaf 12 april mogen winkels en pubs met een 
terras weer open. Dat heeft premier Boris Johnson zojuist laten weten in een persconferentie. 
Ook kappers en sportscholen mogen vanaf 12 april de deuren weer openen. 

Johnson ziet mogelijkheden om de lockdownmaatregelen te verlichten door een succesvolle 
vaccinatiecampagne. Al 31 miljoen Britten hebben een prik ontvangen. Bron: AD, 5 april 2021.  

In VK Britten opgeroepen zich te laten vaccineren met 
AstraZenecavaccin 

De Britten worden opgeroepen zich te laten inenten met het AstraZeneca-vaccin en zich niet 
te laten afschrikken door berichten dat het mogelijk bloedproppen veroorzaakt. De 
gezondheidsautoriteiten wijzen erop dat er slechts dertig verdachte bloedpropgevallen zijn 
geconstateerd na 18 miljoen coronavaccinaties. 

Zeven mensen zijn in Groot-Brittannië kort na vaccinatie als gevolg van 
bloedstolsels overleden. Het is niet aangetoond dat er een verband bestaat tussen het Brits-
Zweedse vaccin en de bloedstolsels. 

Professor Calum Semple van de Strategische Adviesgroep van Deskundigen zei tegen Britse 
media dat de universiteit van Oxford enkel uit buitengewone voorzichtigheid is gestopt met 
een proef het vaccin toe te dienen aan kinderen. ‘De kans dat een man van middelbare leeftijd 
met overgewicht overlijdt is 1 op 13.000 en de kans dat iemand aan dergelijke zeldzame 
bloedstolsels bezwijkt, die mogelijk helemaal niets met het vaccin te maken hebben, is 1 op 
een miljoen’, aldus de professor. ‘Het is beter het vaccin te krijgen dan het niet te krijgen en 
we kunnen pauzeren met het toedienen aan kinderen, omdat die toch geen risico lopen aan 
Covid-19 te overlijden,’ 

De Britse premier Boris Johnson heeft beklemtoond dat het heel erg belangrijk is dat iedereen 
doorgaat met zich te laten vaccineren. Bron: AD, 7 april 2021.  

In VK mensen onder 30 jaar ander vaccin aangeboden dan AstraZeneca 

Mensen onder de dertig jaar krijgen in Groot-Brittannië een alternatieve 
coronaprik aangeboden voor het AstraZeneca-vaccin. De autoriteiten reageren daarmee op 
'het toenemende bewijs' dat er een verband is tussen het AstraZeneca-vaccin en 
zeldzame bloedstolsels, meldt de Britse omroep BBC. 

De Britse medicijnwaakhond MHRA ontdekte eind maart dat 79 mensen in het Verenigd 
Koninkrijk na vaccinatie met AstraZeneca bloedstolsels kregen, van wie er negentien stierven. 
De toezichthouder zei dat dit geen bewijs is dat de prik de stolsels heeft veroorzaakt, maar 
een verband wordt steeds waarschijnlijker. Bron: AD, 7 april 2021.  

In VK worden mensen onder 60 jaar niet meer gevaccineerd met vaccin  
AstraZeneca   

De Britste minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, heeft gezegd dat het 
gezondheidssecretariaat in het Verenigd Koninkrijk transparant is over alle 
gezondheidseffecten die coronavaccins kunnen hebben. ‘Hoe zeldzaam ook.’ 
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De laatste paar dagen is er twijfel ontstaan rondom het vaccineren van mensen onder de 60 
jaar met het AstraZeneca-vaccin. Volgens Hancock zijn er genoeg andere vaccins om de 
jongere doelgroep mee te vaccineren. Bron: AD, 8 april 2021. 

Blijf doorgaan met vaccineren is de boodschap van Alison Astles uit het 
VK 

Blijf doorgaan met prikken. Dat is de boodschap van de Britse Alison Astles. Haar broer, Neil 
Astles (59), overleed aan een zeldzame bloedprop in het brein nadat het ingeënt was met 
het AstraZeneca vaccin. 

Neil had buitengewoon veel pech, zei Astles tegen de Daily Telegraph. Ze liet weten dat ze wil 
dat mensen AstraZeneca blijven nemen omdat minder mensen zullen sterven.  

De lijkschouwer moet de doodsoorzaak nog officieel vaststellen. Astles vertelde eerder aan een 
Britse radiozender dat de artsen haar hadden gezegd er vrij zeker van te zijn dat 
de bloedprop door het vaccin was veroorzaakt. Bron: De Stentor, 8 april 2021.  

Mensen in VK mogen weer nadenken over zomervakantie 

De Britten mogen weer gaan nadenken over een zomervakantie in het buitenland, zegt 
verkeersminister Grant Shapps tegen Sky News. Het coronavirus vorm echter nog wel een 
risico en daarom een stelt de Britse overheid een zogenoemd 'verkeerslicht'-systeem wat reizen 
betreft in.  

‘Voor het eerst in maanden hoef ik mensen het boeken van een reis niet af te raden en kunnen 
zij nadenken over een bezoek aan familie overzees of misschien zelfs een zomervakantie', zegt 
Shapps. ‘Maar we pakken het heel, heel voorzichtig aan want we willen geen terugkeer van 
het coronavirus in ons land.' 

Om de risico's voor vakantiegangers in kaart te brengen, gaat de regering kleurcodes invoeren. 
Reizigers moeten bij terugkeer uit rood aangemerkte landen in hotelquarantaine en bij oranje 
in thuisquarantaine. Voor groene landen volstaat een PCR-coronatest bij aankomst thuis. 

Het is nog te vroeg om aan te geven welke landen er groen licht zullen krijgen. Dat hangt af 
van diverse factoren, zoals de infectie- en vaccinatiegraad ter plaatse. De Britse overheid werkt 
volgens de minister samen met de reisbranche en testcentra om de prijs 
van coronatesten voor  vertrek en bij terugkeer omlaag te krijgen. Bron: AD, 9 april 2021. 

Niet de Duitse grens over, niet de Nederlandse grens over 

Nederlanders en Duitsers moeten komend weekeinde niet te grens oversteken om in het 
buurland Pasen te vieren. Die oproep doen demissionair premier Mark Rutte en Armin 
Laschet, minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in een gezamenlijke 
verklaring. 

Met de oproep willen de bewindslieden voorkomen dat corona zich verspreidt tussen 
de grensgebieden, nu de besmettingscijfers hoog zijn. ‘We zitten in de derde golf. Daarom 
moeten we grote voorzichtigheid betrachten’, aldus de gezamenlijke verklaring. Bron: AD, 2 
april 2021.  

Duitse scholieren twee keer per week testen op coronavirus 

Duitse scholieren in de deelstaat Noordrijn-Westfalen moeten zich na de paasvakantie twee 
keer per week testen op het coronavirus. Ongeveer twintig procent van de leerlingen weigert 
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dat tot nu toe, reden voor de deelstaatregering in Düsseldorf de zelftests te verplichten. Andere 
deelstaten werken aan een testplicht. 

‘Tests zorgen ervoor dat infecties worden ontdekt en infectieketens kunnen 
worden doorbroken of zelfs voorkomen', zegt onderwijsminister Yvonne Gebauer. ‘Ze zorgen 
ervoor dat de schoolactiviteiten veiliger zijn.’ De middelbare scholen zijn al voorzien van 
zelftests. Na pasen gebeurt dat ook bij de basis- en speciale scholen. 

De zelftests op scholen zouden 'probleemloos' verlopen, maar voor 
een effectieve bescherming is het noodzakelijk dat 'zoveel mogelijk scholieren meedoen', zegt 
de minister. Op dit zijn lessen op school, met gebruik van een mondkapje, nog maar beperkt 
toegestaan. Het plan is om die na de paasvakantie te hervatten, aldus Gebauer. Bron: AD, 2 
april 2021.   

Minister van Gezondheid in Duitsland betaald niet voor geleverde 
mondkapjes 

De zoon van de voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl, Walter, eist 5,48 miljoen 
euro van gezondheidsminister Jens Spahn. Die zou één miljoen mondkapjes bij het 
bedrijf Kohl Consult hebben besteld, maar er na levering nooit voor hebben betaald. 

Kohl, die in mei vorig jaar de bestelde FF2-maskers van 4,5 euro per stuk leverde, is nu 
volgens Bild naar de rechter gestapt. Er moest binnen zeven dagen worden betaald, maar het 
ministerie van Spahn claimde dat de maskertjes niet waterdicht waren. 

Kohl stelt dat hij de maskers heeft geleverd waar Spahn om had gevraagd en dat 
de waterdichtheid er niets mee te maken heeft. ‘Ik begrijp niet waarom Jens Spahn en zijn 
ministerie opzettelijk hun eigen contracten verbreken', klaagt hij. 

Duitsland is de afgelopen tijd geschokt door gesjoemel in de handel in mondkapjes, waarbij 
enkele politici of bestuurders met hun 'mondkapjeskennis' grote bedragen aan zouden 
hebben verdiend als deskundige of bemiddelaar bij het sluiten van contracten.  Bron: AD, 3 
april 2021.  

 

© EPA — Gezondheidsminister Jens Spahn zou niet hebben betaald voor zijn mondkapjes.  

Demonstratie in Stuttgard tegen coronabeleid van Duitse overheid 
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Meer dan tienduizend personen - de meesten zonder mondkapje en te dicht op elkaar - hebben 
zaterdag volgens de politie in Stuttgart gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de Duitse 
overheid. Ze reageerden op een oproep van de nationale beweging van 'dwarsdenkers'. 

De betoging verliep zonder veel problemen. Honderden agenten waren op de been, maar ze 
grepen niet in bij een overvloed aan overtredingen van de coronaregels die van kracht zijn. 
Dat leidde tot de nodige kritiek. Uwe Lahl, directeur van het ministerie van Volksgezondheid 
in Baden-Württemberg, zei het niet te snappen dat 'de stad zich met open ogen in deze situatie 
heeft laten manoeuvreren'. 

Lahl vertelde burgemeester Clemens Maier, verantwoordelijk voor de openbare orde in 
Stuttgart, zowel schriftelijk als telefonisch te hebben gewezen op de mogelijkheid dit 
grootschalige evenement te verbieden, conform de corona-bepalingen van de deelstaat. Een 
woordvoerder van de stad Stuttgart liet in een reactie weten dat besloten is het grondwettelijke 
recht te demonstreren te laten prevaleren boven het risico van meer besmettingen. Bron: AD, 
3 april 2021.  

Negatieve coronatest nodig om naar Duitsland te reizen 

Vanaf aanstaande dinsdag is er een negatieve coronatest vereist om van Nederland naar 
Duitsland te reizen. 

Het Duitse beleid wordt aangescherpt vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in 
Nederland. Dat betekent dat reizigers die vanuit Nederland de grens oversteken vanaf dinsdag 
meteen een negatieve coronatest moeten kunnen tonen. Hiervoor stond Nederland te boek als 
risicogebied en hoefden reizigers pas na 48 uur een coronatestuitslag te laten zien. 

Nederland is na Tsjechië, Polen en Frankrijk het vierde buurland van Duitsland dat als 
hoogrisicogebied wordt gezien. Dat gebeurt als er meer dan tweehonderd nieuwe besmettingen 
per honderdduizend inwoners zijn in zeven dagen. Bron: AD, 4 april 2021.  
 
In Duitsland krijgen mensen die zijn gevaccineerd meer vrijheden 
 
De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) stelt gevaccineerde landgenoten 
meer vrijheden in het vooruitzicht. In een interview van de zondageditie van Bild zegt Spahn 
dat Duitsers die volledig zijn ingeënt tegen Covid-19 stapsgewijs meer mogelijkheden moeten 
kunnen krijgen om bijvoorbeeld te winkelen en naar de kapper of op reis te gaan. 

Spahn baseert zich op een evaluatie van de jongste wetenschappelijke bevindingen van het 
Duitse RIVM. Dat meldt in een rapport aan Spahn's ministerie 'dat het risico op besmetting 
door mensen die volledig zijn gevaccineerd, uiterlijk vijftien dagen na de tweede prik geringer 
is dan bij besmette personen zonder symptomen met een negatieve sneltest.'   

De gezondheidsminister vatte dit samen met: ‘Iedereen die volledig is ingeënt, kan in de 
toekomst worden behandeld als iemand die negatief heeft getest.’ Deze fundamentele 
beslissing gaat volgens hem een rol spelen als de derde coronagolf is gebroken en er in 
combinatie met sneltests versoepelingen volgen zoals in de detailhandel al gebeurt. ‘We zullen 
deze bevindingen tijdig in de praktijk brengen in gesprekken met de deelstaten’, aldus de 
minister.  

Volgens het federale ministerie van Volksgezondheid is ruim twaalf procent van de Duitsers 
minstens één keer gevaccineerd. Dat zijn meer dan tien miljoen inwoners. 4,3 miljoen mensen 
kregen ook de tweede vaccinatie (5%). Dit aantal zou de komende weken en maanden 
aanzienlijk moeten toenemen. 

De SPD-gezondheidsdeskundige Karl Lauterbach steunt Spahn's voorstel ‘omdat is 
aangetoond dat mensen die zijn gevaccineerd zelden nog besmet raken en dat ze, mocht dit 
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toch gebeuren, waarschijnlijk niet meer besmettelijk zijn voor anderen’, reageerde hij 
tegenover RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Bron: AD, 4 april 2021.   

 

Moeder Karoline en haar zoon Thorsten  © Videostill rtl.de 
 
Journalist ontmaskert Duitse huisarts die valse coronavrij-verklaringen 
verkoopt op Mallorca 

 
Een Duitse huisarts op Mallorca houdt er een lucratieve maar uiterst bedenkelijke en 
strafbare bijbaan op na. Hij verstrekt tegen betaling valse coronavrij-verklaringen aan 
vakantiegangers uit zijn vaderland, zo blijkt uit een undercover-reportage van RTL Duitsland. 
De Spaanse politie gaat de zaak onderzoeken, meldde ze zondagavond.  
 
De huisarts werd ontmaskerd in de onderzoeksreportage van het tv-programma Life - 
Menschen, Momente, Geschichten. Daarin was zaterdagavond te zien hoe de Duitse Karoline 
en haar 17-jarige zoon Thorsten vertelden dat ze van andere vakantiegangers uit Duitsland 
hadden vernomen over een Duitse arts die coronavrij-verklaringen zou verkopen zonder de 
aanvragers te testen. Het betrof een stelletje waarvan de ene helft een coronavrij-verklaring 
kreeg na een sneltest en de andere helft de verklaring zonder test kreeg.   
 
Moeder en zoon begeven zich daarna op verzoek van de journalist naar de bewuste huisarts. 
Die verstrekt aan beiden een coronavrij-verklaring voor tachtig euro per persoon terwijl hij 
slechts een van hen heeft getest. ‘Ik vertelde hem dat het testen de vorige keer bijzonder 
onaangenaam was geweest en dat ik hoopte dat het dit keer mee zou vallen. Daarna nam hij 
bij mij een neusuitstrijkje af’’, zegt de zoon na afloop van het doktersbezoek. Karoline werd 
niet getest. ‘Hij zei: ‘als jij er zo’n punt van maakt dan hoeft je moeder geen test te ondergaan.’ 
De vrouw bevestigt dat. ‘Ik zat wat heen en weer te schuiven op mijn stoel en keer aarzelend. 
Daarop vroeg hij mijn documenten en vulde ze zonder verdere vragen in. Dat was wel beetje 
vreemd’, vertelt de moeder terugblikkend. 
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De valse coronavrij-verklaring die de arts verstrekte aan de Duitse undercoverjournalist. © 
Videostill rtl.de  

Daarna besluit de Duitse journalist zelf de proef op de som te nemen. Met een collega begeeft 
hij zich tijdens het inloopspreekuur naar de huisartspraktijk. Eenmaal in de behandelkamer, 
volgt de undercover-reporter het voorbeeld van Thorsten en uit zijn testangst. Op zijn vraag 
of de test pijn doet, antwoordt de arts cynisch: het is een beetje zoals bevallen. Als de journalist 
vol ontzetting vraagt: ‘doet dat zoveel pijn en moet ik die test ondergaan?’ zegt de arts: ‘ja dat 
moet en het is in uw eigen belang’. 

Een telefoontje van een patiënte die zich ook wil laten testen, geeft de volgende minuten een 
inkijkje in de lucratieve business van de arts. De vrouw kan pas de volgende dag langskomen 
en dat kost haar flink wat geld. In plaats van tachtig euro moet ze negentig euro betalen voor 
de test. ‘Plus zestig euro extra omdat ik er speciaal voor naar de praktijk moet komen’, horen 
de journalist en zijn collega de arts zeggen dankzij de speakerstand.       
 
Dan begint de journalist te piepen en vraagt of hij op een of andere manier onder de test uit 
kan komen. ‘Zelfs de meiden daarbuiten hebben er niet zo'n drama van gemaakt als u’, zegt 
de arts vermanend tegen de reporter. Dan neemt hij bij diens collega een diepe neustest af, 
die negatief blijkt te zijn. ‘Als hij negatief is dan ben ik dat toch ook’, probeert de journalist in 
een laatste poging onder de test uit te komen. Met succes want even later heeft hij zonder test 
een negatieve coronavrij-verklaring.  

De twee Duitsers, zogezegd vakantiegangers, verdwijnen maar komen even later terug en 
vragen de arts om opheldering, zo is te zien en te horen op de met een verborgen camera 
opgenomen beelden. De huisarts weigert elk commentaar. 

De arts profiteert volgens de journalist van de ‘testchaos’ die momenteel heerst op Mallorca. 
Zo'n veertigduizend Duitsers brengen er hun paasvakantie door. Tot voor kort hoefden ze zich 
voor hun terugreis naar Duitsland niet te laten testen maar sinds 30 maart is dat verplicht 
en moeten ze een negatieve PCR-testuitslag kunnen overleggen. Dat veroorzaakt grote drukte 
bij het testcentrum op de luchthaven van Palma met wachtlijsten tot gevolg.  

De Duitse reporter probeert een afspraak te maken, maar blijkt pas op 12 april terecht te 
kunnen in het testcentrum. ‘Dan is de paasvakantie in vier Duitse deelstaten al lang voorbij’, 
zegt hij afsluitend. 

De undercoverreportage is voor de Spaanse politie aanleiding voor een onderzoek dat moet 
uitwijzen of de Duitse arts valse coronavrij-verklaringen verstrekt aan toeristen. Hij wordt 
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verdacht van misdrijven tegen de volksgezondheid en schriftvervalsing, verklaarden bronnen 
zondag tegenover persbureau Europa Press.  

Duitse vakantiegangers die positief worden getest na hun vakantie op de Balearen, moeten 
twee weken in quarantaine. Dat kan gratis in speciale quarantainehotels, betaald via hun 
zorgverzekering. Wie in zijn of haar vakantieonderkomen wil blijven, moet dat uit eigen zak 
betalen. Bron: AD, 4 april 2021.   

 

Dit moet je weten over de ‘Nieder-lockdown’: boete tot 25.000 euro, ook 
gevaccineerde heeft negatieve uitslag nodig 

 
Alleen met een negatieve coronatest kom je Duitsland vanaf dinsdag nog in. Dat leidt tot veel 
vragen. Dit moet je weten als je tóch de grens over wilt. 
 
Iedereen die vanuit Nederland de grens over gaat, moet een negatief testbewijs van maximaal 
48 uur oud kunnen tonen. Voor woon-werkverkeer en scholieren geldt een termijn van 72 
uur. Wie op doorreis is of bijvoorbeeld professioneel chauffeur is van mensen of goederen hoeft 
niét te testen.  
 
Wat als ik alleen even wil tanken of boodschappen halen vlak over de grens? Ook dan heb je 
een negatief testbewijs nodig. Dat geldt ook voor Duitsers die in Nederland inkopen doen en 
terugkeren naar huis. Bron: De Stentor, 5 april 2021.   
 
Nederlanders die naar Duitsland reizen zonder negatieve testuitslag - of een uitslag ouder dan 
48 uur - riskeren vanaf vandaag een boete. De politie voert in het grensgebied steekproeven 
uit. Wie gepakt wordt, verwijst de politie door naar een testlocatie. 
 
Ons land wordt vanwege het hoge aantal besmettingen door Duitsland als 'hoogrisicogebied' 
aangemerkt. Reizigers uit Nederland moeten zich voor vertrek naar Duitsland registreren en 
na aankomst in quarantaine, al is dat laatste in de deelstaat Noordrijn-Westfalen niet vereist 
bij een negatieve testuitslag. 
 
Voor Nederlanders die voor werk of studie regelmatig de grens oversteken, gelden andere 
testregels. In Noordrijn-Westfalen blijft hun uitslag 72 uur geldig, waardoor ze zich per 
werkweek twee keer moeten laten testen. Bron: De Stentor, 6 april 2021.  
 

Duitse Bundeswehr runt vaccinatiecentrum in Lebach 

Het eerste vaccinatiecentrum dat wordt gerund door de Duitse Bundeswehr is sinds 
zondag 24 uur per dag actief. Met honderdtien militairen kan het centrum in de plaats Lebach 
dagelijks tot duizend vaccinaties zetten, meldt het Duitse ministerie van Defensie. Tot mei zijn 
er ongeveer veertienduizend nachtelijke vaccinatieafspraken gemaakt. 

Het centrum is opgezet in militaire barakken in de deelstaat Saarland, vlakbij de grens met 
Frankrijk. De Duitse krijgsmacht zette eerder al ongeveer vijfhonderd militairen in Saarland 
in. Zij doen onder meer bron- en contactonderzoek en nemen coronatests af in verpleeghuizen. 

De premier van Saarland, Tobias Hans, had enkele dagen geleden al 
een vaccinatiemarathon afgekondigd omdat zijn staat eenentachtigduizend negenhonderd 
extra doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin had ontvangen. In de staat zijn meerdere 
vaccinatiecentra daarom ook geopend tijdens pasen. 

De Bundeswehr heeft naast een centrum in Saarland nu ook een vaccinatiefaciliteit in Berlijn. 
Momenteel bouwt het Duitse leger ook een centrum in Bonn. Bron: AD, 5 april 2021. 
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© Oliver Dietze/Bundeswehr/dpa — Het eerste vaccinatiecentrum dat wordt gerund door de 
Duitse Bundeswehr in Lebach.  

 

Testbewijs Duitsland verplicht: ook voor tanken, boodschappen doen en 
werken over de grens 

Tanken, boodschappen doen of familie bezoeken in Duitsland? Dat kan alleen op tweede 
paasdag nog zonder problemen. Vanaf dinsdag moet bijna iedereen die de grens oversteekt 
een negatieve coronatest kunnen overleggen. Uitzonderingen zijn er nauwelijks. 

Officieel blijven de grenzen gewoon open, maar wie de regels goed bekijkt, ziet dat Duitsland 
na pasen grotendeels op slot gaat voor Nederlanders. Ons land is door de oosterburen tot 
‘hoogrisicogebied’ verklaard, vanwege het fikse aantal coronabesmettingen hier. Dat heeft 
flinke gevolgen.  

Zelfs wie alleen kort de grens over gaat om te tanken in Gronau, familie te bezoeken in Bad 
Bentheim of een boodschapje te halen in Nordhorn heeft al een negatief testbewijs nodig. Dat 
mag niet ouder dan 48 uur zijn. De Duitse politie zegt aan de grens steekproeven te gaan 
uitvoeren.  

Mensen die in Duitsland wonen en in Nederland werken (grenspendelaars) - of vice versa - 
ontkomen ook niet aan de testplicht. Zij kunnen wel iets langer met een negatief testbewijs 
doen: 72 uur. In de praktijk zullen zij zich dus om de drie dagen moeten laten testen. 

Uitzonderingen gelden slechts voor kinderen tot 6 jaar; mensen die op doorreis zijn; voor 
hulpdiensten en voor medewerkers van transportbedrijven die niet langer dan 72 uur in 
Duitsland zijn. Die personen vallen niet onder de testplicht, zo laat de aan Gelderland 
grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen weten. 

Reizigers vanuit Nederland naar Duitsland moeten zich ook verplicht aanmelden bij het 
Robert Koch Institut, het Duitse RIVM. Dat kan via einreiseanmeldung.de. Dat is echter niet 
nodig voor doorreizigers, grenspendelaars en mensen die minder dan een dag de grens over 
zijn.  

Boodschappen doen en tanken kan dus zónder aanmelding. Maar vanaf dinsdag is daar wel 
een negatief testbewijs voor nodig. 

Silke Gorissen, hoofd van Kreis Kleve, stelt in een eerste reactie blij te zijn dat de grens tussen 
Nederland en Duitsland officieel open blijft. Tegelijkertijd laat ze weten de hoge coronacijfers 
in ons land ‘met zorgen te aanschouwen’. De topvrouw van Kreis Kleve doet daarom een 
oproep aan haar inwoners om toch vooral in eigen land te blijven. ‘Vraag je bij elk bezoek aan 
onze Nederlandse buren af of het écht noodzakelijk is.’ Bron: AD, 5 april 2021.   
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Limburgers zorgen voor topdrukte bij Duitse tankstations: nog even 
voordeel pakken zonder coronatest 

De verplichte negatieve coronatest die vanaf dinsdag nodig is om Duitsland in te mogen, zorgt 
voor een grote toeloop van Nederlanders bij tankstations net over de Duitse grens. Daar staan 
ze in de rij om op de valreep nog een paar euro te besparen. Dat meldt De Limburger. 

In Herzogenrath, in Tüddern, in Kaldenkerken, in Goch en in andere grensplaatsen. Overal 
hetzelfde beeld, op deze tweede paasdag. Bij de Shell aan de Voccatstrasse in Herzogenrath, 
een kattensprong over de grens bij Kerkrade, staat een rij van zo'n twintig auto's, bijna zonder 
uitzondering met Nederlands kenteken. Wachtend op straat tot ze het terrein van de 
Tankstelle op kunnen. 

Er komen vanaf morgen geen strenge controles aan de Duitse grensovergangen. Voor mensen 
die in het grensgebied werken of studeren gelden aangepaste regels, zij hoeven niet elke dag 
een test te kunnen overleggen. Bron; AD, 5 april 2021.  

Boosheid om strenge Duitse coronaregels aan de grens: we nemen de 
smokkelroutes wel weer 

Boosheid en verwarring. Dat is het resultaat van het Duitse besluit om vanaf morgen alleen 
nog Nederlanders met een negatieve coronatest de grens over te laten. Grenspendelaars 
hebben geen idee waar ze aan toe zijn. Sommigen overwegen een oude truc: smokkelroutes 
nemen. 

Vanuit het niets is daar zondag het nieuws. Duitsland verklaart Nederland  tot 
hoogrisicogebied. Een beetje weggemoffeld in dat bericht - als een goed verstopt paaseitje - 
staan de consequenties. En dat zijn er nogal wat. Bijna iedereen die vanaf dinsdag de grens 
oversteekt, moet verplicht een negatieve coronatest laten zien. Anders kom je Duitsland niet 
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in. Uitzonderingen zijn er amper. Dat leidt tot een lawine aan vragen. Aan weerszijden van de 
grens. 

De Facebook-pagina (zo’n 1.000 reacties) en mailbox van deze krant ontploffen bijkans door 
de berichten van verontruste bewoners uit de grensstreek. ‘Kunnen de kinderen nog in 
Nederland naar school?’ ‘Hoe zit het met mijn wielrenrondje door Duitsland?’ ‘En moet ik nog 
testen als ik al gevaccineerd ben?’ Bron: De Stentor, 5 april 2021.  

In Duitsland is het openbaar leven tot een minimum beperkt 

In heel Duitsland gelden er beperkende coronamaatregelen. Als het lokale incidentiecijfer het 
toelaat kunnen naast essentiële winkels ook andere winkels of culturele instellingen geopend 
zijn. Dit kan gaan om bijvoorbeeld theater, bioscoop, kledingwinkels en musea. Mogelijk moet 
u een negatief testresultaat – afgenomen op dezelfde dag – kunnen laten zien om toegelaten 
te worden. Informeert u zich van tevoren welke soort test wordt geaccepteerd. Restaurants en 
horecagelegenheden zijn gesloten. Recreatieve overnachtingen zijn in heel Duitsland niet 
mogelijk. Neem voor zakelijke overnachtingen vóór vertrek contact op met uw hotel of andere 
accommodatie om na te gaan of u er kunt verblijven. Op de website van de Duitse 
toeristenbond kunt u meer informatie vinden over mogelijke verruiming van de lockdown in 
een bepaalde regio. 

Veel maatregelen worden in Duitsland op deelstaatniveau ingevoerd en kunnen daardoor van 
deelstaat tot deelstaat verschillen. Er kunnen door een sterke toename van het aantal 
coronabesmettingen onverwachte maatregelen worden getroffen. Afhankelijk van de lokale 
situatie kan de Duitse (lokale) overheid winkels sluiten, een avondklok of zelfs een verbod op 
reizen binnen Duitsland instellen. 

In heel Duitsland moet u minimaal 1,5 meter afstand houden van anderen. Iedereen is 
verplicht een mond- en neusbedekkend kapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, 
winkels, in openbare gebouwen, kantoren, bij de dokter en in bepaalde winkelstraten. Dit 
mondkapje moet een medisch gezichtsmasker zijn, in sommige deelstaten is het dragen van 
een FFP2-masker verplicht. 

Op het niet-naleven van de coronaregels staan soms hoge geldboetes. Bron: 
Nederlandwereldwijd.nl, 4 april, 2021.  
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Enorme files door Nederlandse tanktoeristen op laatste dag zonder Duitse 
testplicht 

Alleen vandaag nog kun je de Duitse grens oversteken zónder een negatieve coronatest. 
Nederlanders doen dat massaal, om de tank nog snel even goedkoop vol te laten lopen. Met 
flinke files tot gevolg.  

Onder meer in Wyler en Kranenburg, net over de grens bij Groesbeek, is het een gekkenhuis. 
Honderden Nederlanders wippen op Tweede Paasdag even de grens over om gauw wat 
goedkope benzine te halen. Bij de vlak bij elkaar gelegen tankstations Aral en Argos in 
Kranenburg staan lange files: sommige automobilisten zijn het wachten zó zat dat ze keren 
óp de weg om terug naar huis te gaan.   

‘Dit kon je verwachten na de berichtgeving van dit weekend’, zegt Laura Wellen van het 
gelijknamige tankstation in Wyler. Tankstation Wellen is een geval apart, want de inritten 
naar het tankstation liggen op Nederlands grondgebied. De pompen staan in Duitsland. ‘We 
zeggen tegen de mensen dat ze hier gewoon kunnen tanken’, aldus Wellen. ‘Wij hoeven onze 
klanten niet om een negatieve coronatest te vragen. Daar zijn de Zoll en de Polizei voor. Als 
het anders moet dan horen we dat morgen (dinsdag, TM.) wel.’ Bron: De Stentor, 5 april 2021. 

Dalende prijzen bij tankstations in grensregio 

De prijzen bij tankstations in de grensregio gaan de aankomende tijd flink zakken, verwacht 
commercieel directeur Jan Pieter de Wilde van Kuster Olie in Babberich. Hij vermoedt dat het 
dichtgaan van de grens een benzineoorlog in de grensstreek gaat veroorzaken. 

‘We krijgen de ‘slag om de liter’ in de grensregio’, meent De Wilde nu Duitsland nieuwe 
coronamaatregelen heeft doorgevoerd voor verkeer uit Nederland. Veel Nederlanders kunnen 
hierdoor geen goedkopere benzine meer tanken in Duitsland. Volgens De Wilde hopen 
Nederlandse pomphouders te profiteren van de situatie. Bron: AD, 7 april 2021. 

Duitse politie sluit Auto Safari van Circus Renz in Itterbeck 

 
ITTERBECK/LANGEVEEN - De politie heeft maandagmiddag ingegrepen bij de Auto Safari 
van Circus Renz in het Duitse Itterbeck, net over de grens bij Langeveen. Het was veel te druk 
volgens de politie, reden om de attractie te sluiten. Sommige bezoekers hadden uren in de file 
gestaan toen de poort voor hun neus dicht ging. 
 
Circus Renz bivakkeert al enige tijd in een voormalige opslagplaats van het Duitse leger in 
Itterbeck. In verband met corona mag het circus niet optreden. Maar de mensen van het circus 
zijn niet voor een gat te vangen. Om toch wat geld in het laatje te krijgen heeft Renz een Auto 
Safari bedacht. Op het kazerneterrein loopt een aantal dieren van het circus nu vrij rond. 
Bezoekers kunnen met hun auto op safari. Wie op safari wil betaalt vijftien euro per auto. Bij 
de prijs inbegrepen zit wat lekkers voor de kamelen, dromedarissen, olifanten en andere 
dieren.  
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Kamelen en dromedarissen lopen vrij rond tussen de voormalige legergebouwen. © Circus 
Renz  

De Auto Safari was dit paasweekend voor het eerst te bezoeken. Ook veel Nederlandse 
dagjesmensen hebben de safari bezocht. Maar door de overweldigende drukte zag de politie 
zich maandagmiddag genoodzaakt de poort van de kazerne plotseling te sluiten. De weg van 
Itterbeck naar Wielen werd maandag lange tijd geblokkeerd door een enorme rij wachtende 
auto‘s.  

Op het moment dat de politie ingreep stonden sommige mensen al meer dan drie uur in de 
file. ‘Werden weggestuurd door de politie. Na één uur en drie kwartier file!’, meldt iemand op 
Facebook. Andere automobilisten melden kleine drama's met huilende kinderen in de auto 
als ze horen dat ze toch niet naar binnen mogen. ‘Helaas moeten wij de hekken sluiten voor 
vandaag’, meldt Circus Renz maandagmiddag in een verklaring. ‘Er zijn teveel mensen 
momenteel op het terrein en de files nemen toe. We kunnen en mogen helaas niet meer 
mensen binnen laten tot onze spijt!’ 

De voormalige opslag van het Duitse leger in Itterbeck is eigendom van de Nederlandse 
zakenman Hennie van der Most. Hij loopt al langer met het plan rond om een vakantiepark 
op het terrein te bouwen. Bron: De Stentor, 5 april 2021. 

 

Duitsland heeft sinds 2013 weer begrotingstekort 

Duitsland heeft door de extra kosten vanwege de coronapandemie voor het eerst sinds 2013 
weer een begrotingstekort. Het gat in het budget is zelfs het hoogste sinds de Duitse 
eenwording ruim dertig jaar geleden, meldt het Duitse federale statistiekbureau. 

Duitsland kwam vorig jaar 189,2 miljard euro tekort op de begroting. De 
grootste economie van Europa werd zwaar getroffen door de coronapandemie, maar door 
allerlei steunmaatregelen bleef de schade beperkt. Zo steunde de Duitse overheid bedrijven 
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als luchtvaartmaatschappij Lufthansa en kregen ondernemingen de mogelijkheid om 
personeel naar huis te sturen terwijl de overheid het merendeel van de loonkosten overnam. 
Dat soort maatregelen zorgde ervoor dat de overheidsuitgaven met ruim twaalf procent stegen 
tot 1,7 biljoen euro. 

Tegelijkertijd kregen bedrijven uitstel van het betalen van belastingen. Ook verlaagde de 
overheid een groot deel van vorig jaar de btw. Daardoor daalden de belastinginkomsten met 
3,5 procent tot 1,5 biljoen euro. Bron: AD, 7 april 2021.   

 

Merkel wil heel Duitsland in strenge lockdown  

Bondskanselier Angela Merkel wil dat heel Duitsland in een strenge nationale lockdown gaat. 
Ze wil in een korte periode zo veel mogelijk activiteiten in heel het land lamleggen, omdat 
volgens haar daarmee de stijging van het aantal coronabesmettingen en 
ziekenhuisopnames tot staan kan worden gebracht. Het zou onder meer gaan om nieuwe 
schoolsluitingen en uitgaansverboden. 

Maandag is er weer overleg tussen Merkel en de zestien deelstaatspremiers over het te voeren 
coronabeleid dat op veel punten in handen ligt van de deelstaten. Zoals gebruikelijk leiden 
verschillende zienswijzen tot verschillende maatregelen in de regio's. Saarland bijvoorbeeld is 
deze week op eigen initiatief begonnen met ingrijpende versoepelingen tot ergernis van Merkel. 
Ze heeft eerder al gezinspeeld op federale wetgeving om de deelstaten hun bevoegdheden in 
het coronabeleid af te nemen. 

Merkels partijgenoot Armin Laschet, die behalve premier van Noordrijn-Westfalen ook de 
nieuwe leider van de christendemocraten is, heeft in de paasdagen de naam 
'overbruglockdown' gelanceerd. Die zou in heel de bondsrepubliek een periode van twee tot 
drie weken moeten zijn waarin de bevolking heel veel beperkingen worden opgelegd en heel 
veel mensen zouden worden ingeënt. Bron: AD, 7 april 2021. 

 

‘Duitse’ kinderen komen gewoon naar school in Nederland 

BEEK - Kinderen die in Duitsland wonen en in de gemeente Berg en Dal naar de basisschool 
gaan, zijn dinsdag gewoon naar de les gekomen. De nieuwe Duitse regel dat je bij terugkeer 
een negatieve coronatest moet kunnen overleggen, heeft de schoolgangers niet 
tegengehouden. 

Dat blijkt uit navraag bij de ‘Duits’ getinte scholen in De Horst en Kekerdom. ‘Sommige ouders 
zijn creatief’, zegt directeur Lotte Schouten van de Kekerdomse Laurentiusschool. ‘Ik hoor 
bijvoorbeeld van gescheiden stellen die hun kind nu maar even bij de ouder in Nederland 
laten. Een gezin met twee kinderen heeft zich vanmorgen meteen laten testen. Verder heb ik 
het idee dat mensen maar zien wat er gebeurt. Misschien komen er nu wat meer via 
sluiproutes de grens over. Een leerkracht had het allemaal niet zo meegekregen en meldde 
geschrokken dat hij vanuit Groesbeek gewoon door Duitsland was gereden.’ 

Basisschool De Biezenkamp heeft, omdat er vanwege een studiedag geen school was, nog geen 
effect van de maatregelen kunnen voelen. Zo’n twintig procent van de ruim driehonderd 
leerlingen komt van over de grens. Directeur Jolanda Kleinjans heeft ouders in een mail laten 
weten dat ze voor de ‘Duitse’ leerlingen flexibel omspringt met de lestijden. ‘Dat moet wel. De 
teststraat in Kranenburg is alleen tijdens schooltijden geopend.’ 

Op Kindcentrum Op de Horst zitten ruim vijftien kinderen uit Duitsland. Ze waren er allemaal, 
aldus directeur Daphne Laukens. ‘Maar ik heb geen idee wat dit op de langere termijn gaat 
betekenen. We hebben er in elk geval geen vragen over gekregen van ouders en kinderen 
hebben het er, begrijp ik, ook niet over.’ Bron: DG, 7 april 2021.  
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De Duitse grens loopt langs de voortuin van Sabine de Groot en dochters Anne en Emma. Zij 
mogen officieel niet zonder negatief testbewijs op Duits grondgebied verblijven, waar hun 
Duitse overbuurvrouw Ingrid Jansen staat. © Jan Ruland van den Brink 

 

Dit huis staat in Nederland, maar langs een Duitse weg en nu mogen de 

bewoners hun huis niet meer uit 

De Spijkse Sabine de Groot (46) mag sinds dinsdag haar huis officieel niet meer uit zonder 
een negatieve coronatest. Het huis aan de Oude Kleefsepostweg staat op Nederlands 
grondgebied, maar de weg is Duits. ‘De stoep is al Duitsland.’ 

De bewoners van weerskanten van de straat zitten in een unieke situatie nu Duitsland de 
grens heeft gesloten voor Nederlanders zonder een negatief testresultaat. De grens loopt 
namelijk langs de voortuinen van tien woningen aan de Nederlandse kant van de straat. Dit 
is hun enige toegangsweg, waardoor bewoners officieel niet uit hun huis mogen.  Bron: De 
Stentor, 8 april 2021. 

 

Regelmatig de grens over? Gratis coronatest  

Nederlanders en Duitsers die zeer regelmatig de grens passeren vanwege werk, school of 
sociale contacten kunnen vanaf vrijdag gratis een coronasneltest laten doen.  

De verplichte sneltest die Duitsland sinds begin deze week van grenspendelaars eist kost 
tussen de 75 en 90 euro en is maar beperkt geldig. Een gezin met middelbare scholieren die 
aan de andere kant van de grens naar school gaan was daardoor honderden euro's per week 
kwijt.  

Duitsland heeft Nederland aangemerkt als hoog-risicogebied voor coronabesmettingen. 
Nederlanders en mensen die uit Nederland komen, moeten in Duitsland een recente 
negatieve sneltest kunnen laten zien.  

In sommige plaatsen die echt op de Nederlands-Duitse grens liggen leidt dat tot bijzondere 
problemen. In het dorp Dinxperlo/Suderwick (gemeente Aalten) loopt de grens precies door 
een straat. Het dorp krijgt daarom een uitzondering van de verplichte coronatest. 

De Duitse maatregelen leidden sinds dinsdag ook tot zeer lange wachtrijen bij de testlocaties 
bij de Duitse grens. Daarom komen er nu meer teststraten, die ook dichter bij de grens te 
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vinden zijn. Ook opent Duitsland mobiele sneltestcentra. Grenspendelaars die uit Nederland 
komen mogen doorrijden naar zo'n testlocatie als ze de gemaakte afspraak kunnen laten zien. 
Bron: AD, 8 april 2021.  

 

Duitsland schrapt strenge coronaregels voor Suderwick en Dinxperlo 
door ‘unieke situatie’ 

Dinxperlo en Suderwick krijgen een uitzondering van de verplichte coronatest om Duitsland 
in te mogen vanwege de ‘unieke situatie’ in het aaneen gevlochten dorp. Dit hebben 
regeringsdistrict Münster en de Kreis Borken afgesproken met het Gesundheidsministerium 
Düsseldorf, dat verantwoordelijk is voor de volksgezondheid. 

Aan de precieze details van de uitzondering wordt momenteel gewerkt, zegt een woordvoerder 
van het regeringsdistrict Munster. Bron: DG, 8 april 2021.  

 

Dinxperlo en Suderwick krijgen een uitzondering van de verplichte coronatest om Duitsland 
in te mogen  © Jan Ruland van den Brink 
 

Nederlanders en Duitsers die zeer regelmatig de grens passeren vanwege werk, school of 
sociale contacten kunnen vanaf vrijdag gratis een coronasneltest laten doen.  

De verplichte sneltest die Duitsland sinds begin deze week van grenspendelaars eist kost 
tussen de 75 en 90 euro en is maar beperkt geldig. Een gezin met middelbare scholieren die 
aan de andere kant van de grens naar school gaan was daardoor honderden euro's per week 
kwijt.  

Duitsland heeft Nederland aangemerkt als hoog-risicogebied voor coronabesmettingen. 
Nederlanders en mensen die uit Nederland komen, moeten in Duitsland een recente 
negatieve sneltest kunnen laten zien.  
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In sommige plaatsen die echt op de Nederlands-Duitse grens liggen leidt dat tot bijzondere 
problemen. In het dorp Dinxperlo/Suderwick (gemeente Aalten) loopt de grens precies door 
een straat. Het dorp krijgt daarom een uitzondering van de verplichte coronatest.. 

De Duitse maatregelen leidden sinds dinsdag ook tot zeer lange wachtrijen bij de testlocaties 
bij de Duitse grens. Daarom komen er nu meer teststraten, die ook dichter bij de grens te 
vinden zijn. Ook opent Duitsland mobiele sneltestcentra. Grenspendelaars die uit Nederland 
komen mogen doorrijden naar zo'n testlocatie als ze de gemaakte afspraak kunnen laten zien. 
Bron: AD, 8 april 2021.  

 

In Duitsland lockdown nodig om besmettingen de kop in te drukken 

'We hebben een lockdown nodig', zegt de Duitse minister voor Volksgezondheid, Jens Spahn. 
Die landelijke maatregel is volgens Spahn nodig om de huidige golf aan besmettingen zo snel 
mogelijk de kop in te drukken. 

Mogelijk is ook een avondklok nodig om het aantal sociale contacten te reduceren. Op dit 
moment liggen er 4500 coronapatiënten op de ic's in Duitsland. ‘Als dit zo doorgaat, wordt 
het te veel voor ons zorgsysteem', waarschuwt Spahn. 

Lothar Wieler, hoofd van het Robert Koch-instituut, - de Duitse evenknie van ons RIVM - zegt 
dat het niet mogelijk is de huidige coronagolf tot stilstand te brengen. ‘We kunnen deze derde 
golf niet voorkomen, maar ik hoop dat we hem kunnen afvlakken', zegt hij over 
de zorgwekkende toestroom in de ziekenhuizen. ‘We moet dit samen doen.' Bron: AD, 9 april 
2021.  

 

De stand van de donaties op vrijdagmiddag even voor 15.00 uur  © holland-in-not.org  
 
 
Duitsers zamelen duizenden euro’s in voor gratis coronatests voor 
Nederlanders 

 
Tientallen mensen en bedrijven uit Duitsland zamelen geld in zodat Nederlanders die in 
Duitsland werken zich gratis kunnen laten testen. Inmiddels is er al bijna twintigduizend euro 
bijeengebracht, de donderdag daarvoor opgezette website holland-in-not-org is daarmee een 
doorslaand succes. 
 
De initiatiefnemers achter de site vinden het oneerlijk dat de test gratis is voor mensen die in 
Duitsland wonen, terwijl Nederlanders die in het buurland werken moeten betalen. ‘Dit zijn 



63 

 

mensen die bijdragen aan het succes van onze bedrijven en belasting betalen bij ons’, 
schrijven de initiatiefnemers. Bron: De Stentor, 9  april 2021. 
 

In Polen derde coronagolf en medisch personeelstekort 

Poolse ziekenhuizen zuchten onder de derde coronagolf en kampen met een groot 
personeelstekort. De beschikbare artsen en verplegers hebben het zo druk, dat slapen er 
nauwelijks van komt. Volgens de minister van Volksgezondheid, Adam Niedzielski, doen ze 
'dutjes tussen de diensten door'. 

Naar verluidt dient zorgpersoneel zichzelf zuurstof toe en liggen ze aan het infuus om 
hun energie een oppepper te geven. Het land, dat 38 miljoen inwoners telt, meldde 
gisteren 954 coronadoden. Een record. Vandaag staat de teller op 700. ‘Dit is een oorlog en 
dat vraagt om een buitengewone aanpak', verklaart Niedzielski. 

‘Deze voorbeelden laten zien hoe enorm zwaar de last op hen drukt.' De afgelopen week lag 
het aantal dagelijkse besmettingen in Polen rond de 35.000. Gisteren werden er 27,887 
nieuwe infecties met het longvirus gemeld. Het land heeft tot nu toe bijna 2,5 
miljoen besmettingen vastgesteld. Bron: AD, 9 april 2021. 

 

 

In Italië zijn armen en daklozen die naar Vaticaanstad kwamen voor 
vaccinatie bezocht door paus  

Armen en daklozen die op Goede Vrijdag naar Vaticaanstad waren gekomen om 
te worden ingeënt tegen het coronavirus zijn verrast met een bezoek van paus Franciscus zelf. 
de 84-jarige kerkvorst maakte in de Paus Paulus VI-aula een praatje met hen en ging op de 
foto. Ook begroette Franciscus, die een mondkapje droeg, artsen en verpleegkundigen. De 
paus werd zelf al in januari ingeënt. Welk vaccin hij kreeg toegediend, werd niet 
bekendgemaakt. Bron: AD, 2 april 2021.   
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© AFP — Paus Franciscus 

Paasboodschap paus: deel coronavaccins met armste landen 

Paus Franciscus heeft in zijn traditionele paasboodschap de internationale gemeenschap 
opgeroepen de coronavaccins ook met de armste landen te delen. Hij noemde de vaccins 
'essentieel in de strijd tegen het virus' en dat 'alle mensen, vooral de kwetsbaren, hulp nodig 
hebben en recht hebben op toegang tot deze noodzakelijke zorg'.  

De paasboodschap van de paus was live te volgen via een livestream vanuit de Sint- 
Pietersbasiliek. Er waren enkele tientallen mensen aanwezig, die vanwege de 
coronavoorschriften ver uit elkaar zaten. Normaal zijn tienduizenden belangstellenden 
aanwezig als de paus spreekt vanaf een balkon van de basiliek, maar door de maatregelen om 
de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan waren het Sint-Pietersplein en de 
kerk uitgestorven. Bron: AD, 4 april 2021.  

Italië gaat tempo vaccineren flink opvoeren 

Italië heeft een ambitieus plan opgesteld om het tempo van vaccineren tegen Covid-19 flink 
op te voeren. Om dat bereiken schuwen de gezondheidsautoriteiten het niet ongebruikelijke 
locaties, zoals kerken en musea, in te richten om zoveel mogelijk prikken te zetten. 

De krant Corriere della Sera gaf vandaag een opsomming van de bijzondere plekken waar 
Italianen zich kunnen laten inenten. In Venetië kunnen inwoners terecht op een aangepaste 
vaporetto, een watertaxi voor het publieke transport in de stad. Het vaartuig ligt vanaf 
maandag op een speciale plek aangemeerd om mensen ouder dan tachtig jaar te vaccineren. 
Op het racecircuit van Monza, in Lombardije, zijn gedurende twee weekenden ruimtes onder 
de hoofdtribune beschikbaar. 

Napels heeft gekozen voor 'cultuurpaleizen'. Verscheidene musea zijn opengesteld om de 
vaccinatiecampagne tegen corona tot een succes te maken. Na te zijn ingeënt kunnen de 
liefhebbers eventueel nog even wat schilderijen bekijken. Op Sicilië dragen vooral de 
katholieke kerken en parochies hun steentje bij. De Sicilianen kunnen er niet alleen een prik 
komen halen maar tevens kerkelijke rituelen die dan gaande zijn bijwonen. 

Italië wil voor het einde van de zomer tachtig procent van de bevolking hebben gevaccineerd. 
Tot dusver zijn ruim elf miljoen doses toegediend op een bevolking van zestig miljoen mensen. 
Bron: AD, 4 april 2021.  
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Voormalig aanvoerder Italiaanse voetbalelftal opgenomen in ziekenhuis 
na positieve test  

Danielle De Rossi, de voormalige aanvoerder van het Italiaanse voetbalelftal, is in 
het ziekenhuis opgenomen na een positieve test op het coronavirus. De assistent-coach van 
het Italiaans elftal ligt volgens het Italiaanse Sky ter observatie in het Instituut voor 
Infectiezieken in Rome. 

De 37-jarige De Rossi testte samen met drie andere stafleden en enkele spelers positief na de 
interlandperiode. De spelers die positief bleken waren Federico Bernardeschi, Leonardo 
Bonucci, Alessio Cragno, Vincenzo Grifo, Alessandro Florenzi, Marco Verratti, Matteo Pessina 
en Salvatore Sirigu. 

De Rossi sloot zijn actieve voetbalcarrière in januari vorig jaar af na een korte periode bij Boca 
Juniors. De 117-voudig international werd toegevoegd aan de staf van de Italiaanse 
bondscoach Roberto Mancini. Bron: AD, 9 april 2021. 

Strenge lockdown in Frankrijk 

De Fransen krijgen vanaf zaterdag in het hele land te maken met een strenge lockdown. Niet-
essentiële winkels moeten dicht en er geldt een avondklok vanaf 19.00 uur. Ook hebben 
mensen een geldige reden nodig om zich meer dan tien kilometer van hun huis te begeven. 
Na het weekend moeten ook scholen zeker drie weken de deuren sluiten. 

De Franse regering wil met die noodmaatregelen een rem zetten op het stijgende aantal 
coronabesmettingen. Ziekenhuizen in zwaar getroffen regio's worstelen nu met de toestroom 
van het aantal ernstig zieke coronapatiënten. Er lagen eind vorige week meer dan 5100 
mensen op de intensive care. 

Politieke tegenstanders zijn niet te spreken over het coronabeleid van president Emmanuel 
Macron. Die probeerde maandenlang om een nieuwe landelijke lockdown te vermijden, maar 
zag zich uiteindelijk toch genoodzaakt het roer om te gooien. Zijn rivaal Marine Le Pen van 
het rechts-populistische Rassemblement National verweet hem een zwabberend beleid te 
voeren waar gewone Fransen nu de prijs voor betalen.  

 

© EPA — Drukke uitgaande wegen rond Parijs vrijdagmiddag. Veel mensen verlieten de stad 
nog voor het ingaan van de strenge maatregelen om het paasweekend elders door te brengen. 



66 

 

De politie in de regio Parijs stuurt 6600 agenten de straat op om te controleren of de bevolking 
zich houdt aan de aangescherpte coronamaatregelen. Dat heeft de prefectuur vandaag gezegd. 
De regering heeft in de strijd tegen Covid-19 besloten tot een nieuwe landelijke lockdown en 
onder meer een avondklok die zaterdag om 19.00 uur ingaat en tot zondag 06.00 uur duurt. 

Niet-essentiële winkels zijn opnieuw dichtgegaan. In de regio Parijs is ook de verkoop van 
alcohol op straat, vanuit bars of restaurants, uitdrukkelijk verboden. De politie zal daarop 
streng toezien, net als op bijeenkomsten van meer dan zes personen op publieke plekken. 
Bron: AD, 3 april 2021. 

 

@ Hollandse Hoogte/AFP  

Opnieuw strengere beperkingen in Frankrijk 

In Frankrijk zijn sinds gisteravond 19 uur strengere beperkingen van kracht om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De nieuwe regels gelden minstens vier weken. 

Er gelden opnieuw beperkingen op verplaatsingen: mensen moeten binnen tien kilometer 
afstand van hun woning blijven. Voor verdere verplaatsingen zijn geldige redenen vereist. Er 
zal ook strikter op worden toegezien dat niet meer dan zes mensen in het openbaar samen 
komen. 

De strengere lockdown, die de Franse president Emmanuel Macron woensdag aankondigde 
in een televisietoespraak, omvatten verder ook de sluiting van niet-essentiële winkels en 
thuiswerken. Tijdens het paasweekend, dus tot maandagavond, is reizen tussen de regio's wel 
nog toegestaan. 

Ook zullen de scholen drie weken lang de deuren dicht houden. In de week van 5 tot en met 
en 11 april wordt ingezet op afstandsonderwijs, daarna geldt voor heel het land een twee 
weken durende voorjaarsvakantie. 

In de regio Île-de-France, waar de hoofdstad Parijs ligt, zullen 6.600 agenten en gendarmes 
toezien op het naleven van de maatregelen. Ze zullen mensen beboeten die met meer dan zes 
bijeen komen of alcohol drinken daar waar dat in het openbaar niet toegelaten is. Bron: AD, 
4 april 2021.  
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© AFP — Fransen staan in de rij voor hun vaccinatie 

Roland Garros in Frankrijk uitgesteld 

De Franse minister van Sport houdt er ernstig rekening mee dat Roland Garros zal moeten 
worden uitgesteld. ‘We zijn in gesprek met de Franse tennisfederatie om te kijken of we de 
datum moeten veranderen’, zei minister Roxana Maracineanu op de Franse radio. 

Frankrijk is zaterdag voor de derde keer in een nationale lockdown gegaan vanwege de hoge 
besmettingscijfers met corona. Het grandslamtoernooi begint volgens de tenniskalender op 23 
mei, maar het is volgens de minister van Sport goed mogelijk dat die begindatum verhuist 
naar het najaar. Vorig jaar werd Roland Garros ook verzet van het voorjaar naar het najaar.  

President Emmanuel Macron zei woensdag dat hij verwacht dat het land midden mei weer 
open kan. Directeur Gilles Moreton van de Franse tennisfederatie liet eerder deze week weten 
dat hij zich niet kon voorstellen dat Roland Garros zou worden afgelast. Bron: AD, 4 april 
2021. 

 

© AP — Rafael Nadal op Roland Garros 
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De Open Franse Tenniskampioenschappen op Roland Garros zijn met een week uitgesteld en 
worden nu gehouden van 30 mei tot en met 13 juni. Dat heeft de organisatie achter het tweede 
grandslamtoernooi van het jaar bekendgemaakt. Roland Garros hoopt zo te kunnen profiteren 
van aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen in mei. 

De kwalificaties voor het graveltoernooi in Parijs beginnen nu op 24 mei. Met de 
verschuiving hopen de organisatoren meer toeschouwers te kunnen ontvangen. De editie van 
2020 werd vanwege het virus uitgesteld van mei naar september. De Poolse Iga Swiatek en de 
Spanjaard Rafael Nadal kroonden zich toen tot winnaars. Bron: AD, 8 april 2021. 

 
Journalisten filmen stiekem feestje voor rijken in Parijs: ‘hier bestaat 

Covid-19 niet meer’  

Journalisten van de Franse televisiezender M6 zijn erin geslaagd om met een verborgen 
camera te infiltreren bij een feestje voor de rijkere klasse in Parijs. Prijzen voor een menu 
variëren van 160 tot 490 euro, mondmaskers worden er niet gedragen. ‘Zodra u hier 
binnenkomt, bestaat Covid-19 niet meer’, maakt een personeelslid meteen duidelijk. De 
organisator verklapte dat hij deze week met enkele ministers in restaurants gedineerd heeft. 
De reportage leidde tot een stortvloed van verontwaardigde reacties in Frankrijk. 

In Frankrijk zijn cafés en restaurants al sinds oktober dicht. Hier en daar zijn er echter 
uitbaters te vinden die de regels aan hun laars lappen en in het grootste geheim klanten 
blijven bedienen. Een van hen zou Christophe Leroy zijn. Hij is eigenaar van verschillende 
restaurants in Miami, Parijs en Saint-Tropez. Bij heel wat beroemdheden is hij dan ook kind 
aan huis. Nu zou de chef-kok zijn schouders gezet hebben onder een hoogstaande elitefeestje. 

Om aanwezig te mogen zijn, moest op voorhand tweehonderdtwintig euro op tafel gelegd 
worden. Een veertigtal gasten kwam opdagen, respect voor de coronaregels toonden ze niet. 
‘Wie hier komt, zet het mondmasker af. Zodra u door deze deur stapt, bestaat Covid-19 niet 
meer. Iedereen moet zich hier thuis voelen’, stelt een personeelslid. Dat hij op dat moment 
gefilmd werd, wist hij niet. 
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Enige gêne toont Leroy zelf trouwens ook niet. Op zijn Instagrampagina stond een hele tijd 
open en bloot te lezen dat hij op 1 april mensen zou uitnodigen in het Palais Vivienne. Op het 
menu: kaviaar en champagne. Een 1 aprilgrap? Helaas niet, want in de weken daarvoor waren 
gelijkaardige boodschappen terug te vinden. Door de commotie die nu ontstaan is, haalde de 
topchef die post weg. 

Het initiatief voor dit feest kwam mogelijk van Pierre-Jean Chalençon, eigenaar van restaurant 
Palais Vivienne. Met vervormde stem werd hij in beeld gebracht. ‘Ik heb deze week nog in twee 
à drie restaurants gedineerd, in het bijzijn van enkele ministers. Ik vind dat best grappig. We 
leven nog altijd in een democratie, iedereen doet wat hij wil.’ 

Sinds zijn uitspraken regent het verontwaardigde reacties in Frankrijk. Iedereen wil nu weten 
wie de ministers in kwestie zijn. Op Twitter werd de hashtag #OnVeutLesNoms (we willen de 
namen red.) massaal gebruikt. 

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft een onderzoek ingesteld. ‘Als het 
verhaal waar blijkt, moeten de organisatoren en de deelnemers van dit soort diners gestraft 
worden’, zegt hij. Bron: AD, 4 april 2021.   

Frankrijk begint met productie van vaccins Pfizer 

In Frankrijk begint woensdag de productie van vaccins tegen het coronavirus, bij de 
onderaannemer Delpharm. Dat is maandag vernomen bij het Franse ministerie van Economie 
en Financiën, dat mediaberichten daarover bevestigt. 

‘De productie moet deze week beginnen bij Delpharm, in de fabriek Saint-Rémy-sur-Avre 
voor BioNTech’, de Duitse partner van het Amerikaanse Pfizer, aldus het ministerie. ‘Ze zullen 
in eerste instantie starten met de productie van proefvaccins, om zich ervan te verzekeren dat 
alles conform de verwachte kwaliteitsnormen is en zullen dan zo snel als mogelijk 
overschakelen op de productie van commerciële vaccins.’ Bron: AD, 5 april 2021.  

Vooronderzoek naar paasmis in Parijs 

De Franse justitie heeft een vooronderzoek geopend naar aanleiding van een paasmis in Parijs 
waarbij kerkgangers massaal de afstandsregels aan hun laars lapten. De Franse justitie wil 
vaststellen of de gezondheid van kerkgangers in gevaar is gebracht, liet de openbaar aanklager 
van Parijs dinsdag weten. 

Tal van katholieke gelovigen vierden zaterdag pasen in de kerk Saint-Eugène-Sainte-
Cécile zonder afstand te houden of mondkapjes te dragen, meldde de krant Le Parisien. Op 
videobeelden van de vier uur durende mis is ook te zien dat gelovigen de communie met hun 
mond uit de hand van de priester ontvingen. 

Het bisdom Parijs heeft met ontsteltenis gereageerd op het nieuws. ‘Wij nemen afstand van 
elk gedrag waarmee de lastige gezondheidssituatie niet serieus wordt genomen’, aldus een 
woordvoerster. Volgens haar lieten de beelden geen twijfel en zullen de verantwoordelijken 
voor de mis intern worden aangesproken. Onderminister van Binnenlandse Zaken Marlène 
Schiappa noemde het incident onacceptabel in een radioprogramma. 

Frankrijk, een land met ongeveer zevenenzestig miljoen inwoners, heeft sinds het begin van 
de coronapandemie 4,8 miljoen besmettingen geregistreerd. Bijna honderdduizend personen 
in Frankrijk zijn bezweken aan de gevolgen van Covid-19. De ic-afdelingen van de Franse 
ziekenhuizen staan vooralsnog onder aanzienlijke druk. 

Kerkdiensten zijn in Frankrijk momenteel alleen toegestaan mits de gelovigen zich aan de 
afstandsregels houden. Het bisdom van Parijs benadrukte daarnaast dat kerkgangers de 



70 

 

hostie alleen met de hand mogen aannemen en dat mondkapjes verplicht zijn vanaf 11 jaar. 
Bron: AD, 7 april 2021.    

Frankrijk: tweede vaccinatie van Pfizer of Moderna na AstraZeneca 
vaccinatie 

De hoogste Franse gezondheidsautoriteit adviseert om mensen, onder die 55, die al een eerste 
dosis van het AstraZeneca-vaccin hebben ontvangen een tweede prik met het vaccin van 
Pfizer/BioNTech of Moderna te geven. De Haute Autorite de la Sante, zoals de dienst heet, 
heeft onderzoek laten doen naar de immuunreactie die een mix van beide vaccins bij 
ontvangers veroorzaakt. De injecties moeten twaalf weken na elkaar worden toegediend. Bron: 
AD, 9 april 2021. 

Regio Castilië en León in Spanje schort gebruik AstraZeneca op 

De Spaanse regio Castilië en León schort het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op. De 
lokale autoriteiten hebben dat besloten vanwege zorgen over bloedstolsels en een verlaagd 
aantal bloedplaatjes bij gevaccineerden. 

Castilië en León, dat zo'n 2,4 miljoen inwoners heeft, wil wachten totdat het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) een rapport uitbrengt over de veiligheid van het vaccin. 

Vanwege de zorgen over de mogelijke bijwerkingen werden de AstraZeneca-vaccinaties vorig 
maand in heel Spanje en veel andere Europese landen tijdelijk stilgelegd. De inentingen 
werden na korte tijd weer hervat nadat het EMA opnieuw had geoordeeld dat het middel veilig 
en effectief was. Bron: AD, 7 april 2021. 

Spanje vaccineert alleen nog mensen boven zestig jaar met vaccin 
AstraZeneca 

Spanje heeft besloten alleen nog 60-plussers in te enten met het coronavaccin van 
farmaceut AstraZeneca, maakte de Spaanse minister van Volksgezondheid Carolina 
Darias woensdagavond bekend op een late persconferentie. Darias zei dat donderdag wordt 
besloten of mensen onder de zestig, die al een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin hebben 
gekregen, nog een tweede krijgen. 

Het besluit komt nadat de Europese farmaceutische toezichthouder EMA en de Britse 
toezichthouder hebben vastgesteld dat er mogelijk een verband bestaat tussen het vaccin 
en enkele zeldzame gevallen van trombose. Onder meer Italië nam woensdag eenzelfde 
besluit. 

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) maakte eerder op woensdag bekend dat er na de 
vierendertig miljoen doses die in Europa zijn toegediend honderdnegenenzestig gevallen van 
trombose zijn vastgesteld, ruwweg een op de honderdduizend personen onder de zestig die 
het vaccin hebben gekregen. De bloedproppen werden het vaakst aangetroffen bij vrouwen 
onder de zestig jaar, zo'n twee weken na toediening van het vaccin. 

Europese ministers van Volksgezondheid werden het in een top niet eens over 
een gezamenlijk vaccinatiebeleid in verband met de bevindingen. Het EMA zei daarop dat EU-
lidstaten zelf hun koers moeten bepalen. Bron: AD, 8 april 2021. 
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In Portugal lockdown opgeheven 

Na bijna drie maanden lockdown gaan maandag in Portugal de middelbare scholen, musea 
en caféterrassen weer open. De lagere scholen waren half maart al heropend. Cafés mogen op 
hun terras weer klanten bedienen maar er blijven wel beperkingen gelden zoals maximaal vier 
personen aan een tafeltje. Ook wordt het groepsgewijs sporten nog niet toegestaan. 

Verwacht wordt dat het onderwijs op universiteiten 19 april kan worden hervat en dat er ook 
weer zalen voor voorstellingen opengaan. Begin mei heropenen volgens de planning van de 
regering de restaurants hun deuren. Bron: AD, 5 april 2021.  

 

Volle terrassen in Porto  © Reuters 
 
Van coronahotspot tot modelland om jaloers op te zijn: dit is het ‘wonder 
van Portugal’ 
 
In januari zat Portugal nog met hele slechte coronacijfers, maar nu is de situatie zodanig 
verbeterd dat vele landen met een jaloerse blik kijken. Het aantal besmettingen is al weken 
spectaculair aan het dalen waardoor Portugal kan versoepelen, terwijl de meeste Europese 
landen nét verstrengingen hebben afgekondigd. Dit is het wonder van Portugal. 
 
In januari had Portugal nog het hoogste aantal besmettingen van Europa (ruim 1600 per 
100.000 inwoners gemeten over 14 dagen). De ziekenhuizen barstten uit hun voegen en vaak 
moesten coronapatiënten op de gang worden behandeld. Soms moesten zieken de hele nacht 
in de ambulance doorbrengen bij gebrek aan plek. De voorzitter van de Portugese medische 
vereniging ANMSP, Ricardo Mexia, beschreef de situatie destijds als ‘absoluut dramatisch’. 
 
Na de noodoproep werden internationale medische teams naar Portugal gestuurd om de lokale 
artsen bij te staan. De rampzalige situatie noopte de Portugese regering op 13 januari tot de 
afkondiging van een strikte lockdown met gedwongen sluitingen en uitgaansbeperkingen. Na 
weken op de tanden bijten hebben die harde maatregelen duidelijk hun vruchten afgeworpen. 
 
Volgens de meest recente cijfers is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners gemeten 
over veertien dagen de afgelopen tijd spectaculair gezakt van ruim 1600 naar 60,25. Het 
aantal Covid-patiënten op de intensivecareafdelingen daalde van ongeveer 1000 naar 117. In 
ons land zijn 750 bedden op de ic’s ingenomen door Covid-patiënten. 
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Gezien de opzienbarende verbetering van de coronasituatie spreken de lokale media dan ook 
van het ‘wonder van Portugal’. Drie weken geleden ging een eerste reeks versoepelingen in met 
onder meer de heropening van de lagere scholen, boekhandels en kappers.  
 
Terwijl in andere Europese landen zoals België, Frankrijk, Duitsland en Italië de maatregelen 
nog worden aangescherpt, heeft de Portugese regering afgelopen week groen licht gegeven voor 
de tweede fase van de versoepelingen. Premier António Costa zei dat men deze nieuwe 
voorzichtige stap heeft durven zetten vanwege de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt in de 
strijd tegen het virus. 
 
De ongeveer 10,3 miljoen inwoners van Portugal mogen hun woonwijk weer verlaten ‘zonder 
geldige reden op te geven’. Cafés en restaurants mogen voor het eerst in ruim tweeënhalve 
maand opnieuw gasten verwelkomen op hun terrassen. Ook musea en galeries, winkels met 
een verkoopoppervlakte van maximaal tweehonderd vierkante meter, markten en 
fitnesscentra en andere sportfaciliteiten zoals tennis- en golfterreinen mogen onder strikte 
voorwaarden heropenen. Klassikale lessen zijn weer toegestaan op middelbare scholen.   
 
Maar het ‘oude normaal’ is vooralsnog niet aan de orde, ondanks de goede cijfers. De 
horecagelegenheden mogen hun gasten alleen buiten bedienen; op werkdagen tot 22.30 uur 
en in het weekend en op feestdagen tot 13.00 uur. Aan elke tafel mogen maximaal vier 
personen plaatsnemen. Ook wordt het sporten in groepen nog niet toegestaan en blijft de 
grens met Spanje gesloten. 
 
Verwacht wordt dat het onderwijs aan de universiteiten op 19 april kan worden hervat en dat 
er ook weer zalen voor voorstellingen opengaan. Begin mei heropenen volgens de planning van 
de regering de restaurants weer volledig hun deuren. 
 
 

 
 
Terrasjes in Lissabon  © AFP 
 
Dat het ‘normale leven’ nog niet volledig is teruggekeerd, kan de pret voor de Portugezen niet 
bederven. Opgewonden vullen ze de talrijke terrassen en genieten ze van een stralende 
lentezon. Achter de mondmaskers zijn er vele blije gezichten. Bron: AD, 6 april 2021. 

GGD roept mensen op om afspraak te maken 

De landelijke GGD-organisatie roept mensen geboren in 1947 en 1948 op om alvast een 
vaccinatie-afspraak in te plannen. Bij deze doelgroep valt vanaf dinsdag de uitnodiging in de 
bus voor de coronaprik, maar daar hoeven ze niet op te wachten. 
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‘Deze groep krijgt het Biotech-Pfizer vaccin en daarvan hebben we eerder dan gedacht 118.000 
extra vaccins toegezegd gekregen’, zegt woordvoerder Jacqueline Toonen van de landelijke 
GGD-GHOR-organisatie. ‘Door eerste paasdag krijgen de eerste mensen pas dinsdag de brief 
in de bus, terwijl wij kunnen versnellen.’ Deze week bleek dat de GGD-vaccinatiestraten 
capaciteit over hebben en vaak priklijnen niet kunnen gebruiken door gebrek aan vaccin.  

De GGD roept mensen uit deze groep op om de afspraak in te plannen via de 
afsprakenwebsite, dat heeft de voorkeur boven het bellen van het landelijke 
afsprakennummer, omdat de GGD die telefoonlijnen niet onnodig wil belasten.  Bron: AD, 2 
april 2021.  

Mensen die zijn geboren in 1947 of 1948 kunnen vanaf nu zonder uitnodigingsbrief online 
een afspraak maken voor een corona-prik. De uitnodiging valt dinsdag op de mat, maar om 
het proces te versnellen kunnen ze zich tijdens de paasdagen al aanmelden. 

Wie in 1947 of 1948 geboren is hoeft de brief dus niet af te wachten. ‘We willen graag zo snel 
mogelijk afspraken inplannen en vaccineren en willen daarom in het paasweekend alvast 
plannen’, zegt een woordvoerster van de landelijke GGD GHOR. 

‘We zien inmiddels ook dat ouderen zich aanmelden. Niet alle ouderen zullen online kunnen 
werken, maar misschien hebben ze kinderen of kleinkinderen die kunnen helpen’, oppert de 
woordvoerster. Bron: AD, 3 april 2021.   

Honderdvijftig Alphenaren krijgen dubbele doses AstraZeneca; 
Huisartsen schrikken van fout 

Een onbekend aantal mensen in Alphen aan den Rijn is vrijdag per abuis ingeënt met een 
dubbele doses vaccin van AstraZeneca. Het gaat om patiënten die voor vaccinatie 
waren opgeroepen door een huisartsenpraktijk en die zijn ingeënt in zalencentrum De 
Bron. Een woordvoerster van GGD Hollands Midden bevestigt dat er mensen in Alphen een 
dubbele doses hebben gekregen, maar weet verder niets meer dan dat, omdat het geen GGD-
vaccinatie betreft. 

Ontvangers van zo'n dubbele doses zijn zaterdag gebeld en hebben het advies gekregen om 
bijwerkingen direct te melden. Hoeveel mensen er per ongeluk de dubbele doses hebben 
gekregen, is niet bekend. De huisartsenpraktijk in kwestie was zaterdag niet bereikbaar. 

Volgens richtlijnen van het RIVM en het Nederlands Huisartsen Genootschap is een dubbele 
doses niet schadelijk en geeft het ook niet meer bijwerkingen. Wel kan de prikplek pijnlijker 
zijn. 

Een paar uur later werd bekend dat ongeveer honderdvijftig mensen in Alphen per abuis zijn 
ingeënt met een dubbele doses vaccin van AstraZeneca. Het gaat om patiënten die voor 
vaccinatie tegen corona waren opgeroepen door een huisartsenpraktijk en die zijn ingeënt in 
zalencentrum De Bron.  

Ontvangers van zo’n dubbele doses zijn zaterdag gebeld en hebben het advies gekregen om 
bijwerkingen direct te melden. Alle honderdvijftig gevaccineerden zijn inmiddels door de 
huisartsenpraktijk Prelude op de hoogte gesteld. Het gaat om 63- en 64-jarigen die afgelopen 
dagen aan de beurt waren om een prik te halen bij de huisarts.  

Huisarts Ruud Gebel vindt het verschrikkelijk dat er een dubbele doses van het toch al 
omstreden vaccin is toegediend. ‘Je schrikt natuurlijk enorm. Het vaccin heeft toch al een 
naam. Wij hebben meteen aan de mensen onze excuses aangeboden. Ook meteen het RIVM, 
AstraZeneca en het bijwerkingencentrum Lareb geïnformeerd.’ Bron: AD 3 april 2021.  
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Johanneke de Ridder, 37 jaar, wil heel graag coronavaccin AZ omdat ze zit te wachten op een 
maagverkleiningsoperatie. © Erik van ’t Hullenaar 
 
 
Met een BMI van boven de 40 door het oog van de naald: Johanneke kreeg 
tóch nog een prik AstraZeneca 

 
VELP - Op het nieuws was het al te horen, maar de huisarts had nog geen officieel bericht 
gehad. En dus kreeg Johanneke de Ridder toch nog een inenting met het AstraZeneca-vaccin. 
Met een BMI van boven de veertig kroop ze door het oog van de naald. ‘Ik ben heel blij en 
opgelucht.’ 
 
Gisteren besloot Nederland opnieuw het vaccineren met Astrazeneca stop te zetten. Dit maal 
alleen voor mensen onder de zestig jaar. Het vaccin dat ons moet beschermen tegen corona 
ligt onder vuur. Mogelijk verhoogt het de kans op trombose en deze week werd bekend dat er 
voor het eerst iemand overleden is aan deze bijwerking in Nederland.  
 
‘Ik voelde het al een beetje aankomen. Daar gaan we weer, dacht ik, toen Duitsland eerder het 
vaccineren stopzette. En toen ik het nieuws gistermiddag hoorde baalde ik echt gigantisch’, 
zegt De Ridder.  Bron: De Stentor, 3 april 2021.   
 
 

 
 
Een paar uur nadat Derk Jan Bult uit Lienden zijn eerste coronavaccin kreeg, kreeg hij hevige 
hoofdpijn: even later kon hij nauwelijks op zijn benen staan. Hij belandde erdoor in het 
ziekenhuis. © Raphael Drent  
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Een paar dagen na ‘de prik’ kan Derk Jan nauwelijks meer op zijn benen 
staan: ‘hoe toevallig kan het zijn?’ 
 
‘Hoe toevallig kan het zijn?’, vraagt Derk Jan Bult zich hardop af. Vorige week maandag kreeg 
hij zijn eerste prik met het AstraZeneca-vaccin. Negen uur later heeft hij ‘zware hoofdpijn’, 
een paar dagen verder ligt hij in het ziekenhuis en kan hij nauwelijks op zijn benen staan.  
 
Hoewel er geen direct verband aangetoond kan worden met zijn vaccinatie, hoeft hij de tweede 
prik niet meer. ‘Maandagavond om 18.00 uur kreeg ik mijn prik’, memoreert de Liendenaar 
(63) vanuit zijn ziekenhuisbed in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.  
 
‘De huisarts belde: hij was klaar met zijn prikken voor mensen die in 1956 en 1957 zijn 
geboren en hij had nog een paar vaccins over, vond het zonde die weg te gooien. En aangezien 
ik van 1958 ben, vroeg hij of ik interesse had. Ik zei: prima joh. Des te sneller, des te beter.’ 
Bron: De Stentor, 9 april 2021. 

 

Een fysiotherapeut geeft hersteltherapie aan ex-coronapatiënten. © Van Assendelft Fotografie 

 

Moe, vergeetachtig, snel overprikkeld: RIVM start onderzoek naar ‘Long 
Covid' 

Het RIVM start een onderzoek om te ontdekken hoeveel Nederlanders nog lang na hun 
coronabesmetting klachten houden. Vanaf eind april worden minimaal duizend Nederlanders 
die positief testen op het virus een jaar lang gevolgd. 

Onderzoekers in Groot-Brittannië, waar al langer onderzoek gedaan wordt, 
concludeerden gisteren dat 13,7 procent van de besmette Britten langer dan drie maanden 
symptomen houdt. Aan de overkant van de Noordzee schatten ze dat 1,1 miljoen Britten sinds 
de start van de coronacrisis kamp(t)en met klachten die langer dan vier weken duren. 
Zeventigduizend mensen zouden na een jaar nog niet hersteld zijn.  

Het onderzoek werd naar buiten gebracht door The Office for National Statistics, het Engelse 
CBS. Bi eerder onderzoek in Engeland, waar het onderwerp tot nu toe meer aandacht kreeg 
dan in Nederland, kwamen de schattingen een stuk lager uit. Vijf  procent van de besmette 
mensen zou langer dan drie maanden klachten houden.  
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Hoe dan ook groeit ook in Nederland het aantal mensen dat bij de huisarts aanklopt voor 
hulp. Deze krant inventariseerde de situatie twee maanden geleden. Sleutelspelers in de 
herstelzorg schatten het aantal Nederlanders dat zorg ontving omdat ze niet overeind kwamen 
na hun besmetting op 28.000 tot 40.000.  

Deze mensen hadden allerhande klachten. Ze lijden aan hevige moeheid, 
concentratieproblemen, problemen met hun ademhaling en conditie. Deelnemen aan sociale 
activiteiten of terugkeren op hun werk zit er in sommige gevallen al maanden niet meer in. ‘Ik 
geneer me gewoon voor wie ik nu ben. Ik zit al elf maanden thuis. Het is verschrikkelijk om 
geen normale vader te kunnen zijn’, zei een van hen bijvoorbeeld. 

Artsen waarschuwen dat de problemen van deze mensen in het nationale debat over corona 
veel te afwezig zijn. De mensen die getroffen worden door ‘Long Covid’ zijn volgens hen vaak 
tussen de 25 en 65 jaar oud. De kans dat een jonger iemand maanden thuiszit na een 
coronabesmetting is statistisch gezien veel groter dan dat zij in het ziekenhuis of op de ic 
terechtkomen. Bron: AD, 2 april 2021.      

 

Gommers bepleit poliklinieken voor mensen met Long Covid 

IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers bepleit in zijn podcast ‘Vraag het Gommers’ speciale 
poliklinieken voor mensen die aan een coronabesmetting langdurige klachten overhouden. 
'Long Covid' in het Engels. Politici moeten er volgens Gommers rekening mee houden dat 
er grote groepen mensen zijn met langdurige klachten. ‘Niet alleen mensen die op de ic's 
hebben gelegen, maar ook jonge mensen met milde of zelfs lichte klachten.’ 
 
Volgens de arts komt vermoeidheid het meeste voor, maar ook hartkloppingen en spierpijn. 
Eén op de tien Covid-19-patiënten zou er last van hebben, zelfs twaalf weken na hersteld te 
zijn van de besmetting. ‘Er kan een heel grote vraag ontstaan als straks iedereen 
gevaccineerd is en Covid tot een minimum beperkt is', zegt Gommers. ‘Dan zijn er nog heel 
veel mensen die langdurig klachten houden en toch een behandeling of begeleiding moeten 
hebben.' Bron: De Stentor, 6 april 2021. 

 

Een derde van de patiënten die corona overleven heeft zes maanden later 
aantoonbare problemen 

Een derde van de patiënten die Covid-19 overleven, kampt zes maanden later met 
aantoonbare geestelijke of neurologische problemen, stellen wetenschappers in tot dusver 
meest omvangrijke onderzoek naar de effecten van zogeheten ‘long Covid’. De 
onderzoeksresultaten over deze aandoening, waarbij de klachten na besmetting met het 
coronavirus langere tijd aanhouden, werden gepubliceerd in het vakblad The Lancet 
Psychiatry.  

Volgens de auteurs van de studie hebben zij aangetoond dat de kans op hersenschade bij 
Covid-19 aanzienlijk groter is dan bij andere luchtwegontstekingen. Na het bestuderen 
van 230.000 patiëntendossiers concludeerden de onderzoekers dat 34 procent zes maanden 
later was gediagnosticeerd met een neurologische of psychiatrische aandoening. 

Daarvan kwamen angststoornissen (17 procent van alle patiënten) het meest voor, gevolgd 
door problematische stemmingswisselingen (14 procent). Voor 13 procent van de patiënten 
betrof het de eerste diagnose van een geestelijke aandoening. 

Het risico op neurologische aandoeningen zoals hersenbloedingen (0,6 procent), beroertes (2,1 
procent) en dementie (0,7 procent) is aanzienlijk lager dan het risico op psychiatrische 
problemen maar de kans op hersenaandoeningen is duidelijk verhoogd bij personen die ziek 
zijn geworden van het coronavirus. 

De wetenschappers onderzochten ter vergelijking de dossiers van 100.000 grieppatiënten en 
236.000 dossiers van mensen met luchtweginfecties. Bij corona bleek de kans op mentale of 
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neurologische aandoeningen 44 procent hoger te zijn dan bij griep, en 16 procent hoger dan 
bij andere luchtwegontstekingen. 

Paul Harrison, de aan de Universiteit van Oxford verbonden hoofdauteur, stelt dat het 
geestelijke effect van het coronavirus op de wereldbevolking ‘aanzienlijk’ kan worden, ondanks 
het feit dat het individuele risico op schade betrekkelijk laag is, omdat veel van aandoeningen 
geassocieerd met ‘long Covid’ chronisch zijn. Bron: AD, 7 april 2021. 

Positief getest op coronavirus dan aangeven één prik te willen 

Wie het afgelopen half jaar positief is getest op het coronavirus kan vanaf vandaag, bij het 
maken van een vaccinatieafspraak, aangeven nog maar één prik te willen. De 
Gezondheidsraad stelde eerder dat zij aan één doses vaccin genoeg hebben en de RIVM sluit 
zich nu daarbij aan. 

De immuniteit die is opgebouwd na een infectie houdt minstens een half jaar aan. Een 
inenting binnen die zes maanden zorgt voor een flinke verhoging in de opbouw van 
antistoffen, klinkt het. Als de besmetting met het coronavirus ná de eerste vaccinatie 
plaatshad, gaat de afspraak voor de tweede vaccinatie wel gewoon door. 
 
Wie al een afspraak had staan voor een tweede coronaprik, maar eerder besmet is geweest, 
wordt gevraagd die zo snel mogelijk af te zeggen. Het advies van de Gezondheidsraad geldt 
voor alle drie de vaccins: van AstraZeneca, Pfizer/BioNTech en Moderna. Wie niet besmet is 
geweest, krijgt wel twee prikken. 

De Gezondheidsraad adviseert wel twee prikken voor mensen die zwak zijn, ook al hebben zij 
al corona gehad. Het gaat om de mensen van wie het immuunsysteem zeer ernstig 
verzwakt is, aldus het RIVM. Hetzelfde geldt voor 'mobiele patiënten met een ernstige 
neurologische aandoening die moeite hebben met ademhalen'. Bron: AD, 2 april 2021.  
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Nederlandse vrouw overleden aan bijwerking coronavaccin AstraZeneca 
 
Voor het eerst is in Nederland iemand overleden aan gezondheidsklachten die een bijwerking 
van het coronavaccin van AstraZeneca zouden kunnen zijn, meldt bijwerkingencentrum 
Lareb. De vrouw kreeg last van een combinatie van trombose en een verlaagd 
aantal bloedplaatjes. De bloedprop kwam bij de longen terecht en die embolie is de vrouw 
fataal geworden. Een verband tussen het vaccin dat nu Vaxzevria heet en de klachten is niet 
aangetoond, maar wordt onderzocht. 
 
Een andere persoon kreeg naast de trombose en het lagere aantal bloedplaatjes ook een 
hersenbloeding. In totaal hebben zeker vijf mensen de potentiële bijwerkingen gekregen. Het 
gaat om vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Het is niet bekend hoe oud de overleden 
gevaccineerde was. De vijf kregen zeven tot tien dagen na vaccinatie de eerste klachten. Ook 
in andere EU-landen begonnen de klachten toen. De mogelijke bijwerkingen waren reden voor 
een aantal landen tijdelijk met het vaccin te stoppen. 
 
Duitsland besloot vanwege de potentiële bijwerkingen het vaccin alleen nog toe te dienen 
aan mensen van zestig jaar en ouder. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA, praat 
volgende week weer over het vaccin. Eerder deze week zei de organisatie dat er geen bewijs 
is gevonden voor een verband tussen het vaccin en de klachten, maar dat dit ook nog niet 
wordt uitgesloten. De voordelen van het vaccin tegen de corona-uitbraak wegen ook zwaarder 
dan de kans op zulke klachten, aldus de waakhond. Bron: AD, 2 april 2021.  
 
'Leg uit waarom het AstraZeneca-vaccin wel gebruikt mag worden bij 60-plussers', 
vraagt seniorenorganisatie KBO-PCOB, nadat gisteren werd besloten om personen onder de 
zestig niet meer met het middel te vaccineren. Vijf nieuwe meldingen over ernstige 
bijwerkingen bij vrouwen tussen de 25 en 65 gaven daar aanleiding toe. 

Bijwerkingencentrum Lareb meldde dat er voor het eerst iemand in Nederland is overleden 
aan klachten die mogelijk een bijwerking van het AstraZeneca-vaccin zouden kunnen zijn. 
Een vrouw kreeg een bloedprop in haar longen en stierf. KBO-PCOB is benieuwd naar de 
uitleg van het ministerie van Volksgezondheid. 

Directeur Marcel Sturkenboom vertrouwt erop dat het ministerie goede redenen heeft om het 
middel bij 60-plussers te blijven gebruiken. Uitleg is nodig omdat andere deskundigen 
een wisselende mening hebben. ‘Ook deze groep heeft recht op goede communicatie, en die is 
hard nodig in dit soms ondoorzichtige vaccinatiebeleid.’ Bron: AD, 3 april 2021.  

Nederland stopt tijdelijk met AstraZeneca-vaccin bij mensen onder de 
zestig jaar  

Nederland legt het vaccineren van mensen onder de zestig jaar met het vaccin van AstraZeneca 
tijdelijk stil. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de 
Tweede Kamer. Aanleiding is de melding van bijwerkingencentrum Lareb eerder vandaag dat 
een vrouw die het AstraZeneca-vaccin had gekregen, overleed aan een ernstige 
complicatie. Een verband met het vaccin staat overigens nog niet vast. 

Het ministerie van Volksgezondheid, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), 
Lareb, RIVM en de Gezondheidsraad overlegden de hele middag koortsachtig over de melding 
van de mogelijke bijwerking. Nu is dus besloten tot een tijdelijke stop, in afwachting van een 
oordeel van het PRAC, het bijwerkingencomité van het Europese geneesmiddelenagentschap 
EMA. Dat staat gepland voor komende woensdag. 

De stop voor mensen onder de 60 (dus tot en met 59) jaar geldt per direct. De GGD schrapt 
door de pauze tienduizend al gemaakte prikafspraken. Ook de Landelijke Huisartsen 
Vereniging, het Landelijke Netwerk Acute Zorg en de branchevereniging Nederlandse GGZ zijn 
ingelicht over het besluit.  
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De voorzorgsmaatregel heeft geen effect op de afspraken van mensen van zestig jaar en ouder, 
omdat de mogelijke bijwerking vooral gemeld wordt bij jongere mensen, meldt De Jonge in 
zijn brief. Daarnaast lopen de ouderen ook een groter risico op ernstige ziekte of overlijden 
door het coronavirus. Het prikken met de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna gaat ook 
gewoon door.  

‘Over de veiligheid van vaccins mag geen enkele twijfel bestaan’, schrijft De Jonge. ‘Cruciaal 
is nog steeds de vraag of het gaat om klachten na vacinatie, of door vaccinatie. Ik vind het van 
groot belang dat ook de Nederlandse meldingen goed worden onderzocht. We moeten het 
zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de 
pauzeknop te drukken. Maar alleen voor mensen onder de zestig jaar.’   

 

 
 

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge tijdens een werkbezoek aan een 
vaccinatielocatie in Breda  © EPA 

De vrouw in kwestie kreeg last van een combinatie van trombose en een verlaagd aantal 
bloedplaatjes, meldt Lareb. De bloedprop kwam bij de longen terecht en die embolie is de 
vrouw fataal geworden. Een verband tussen het vaccin dat nu Vaxzevria heet en de klachten 
is niet aangetoond, maar wordt onderzocht. 

Een andere persoon kreeg naast de trombose en het lagere aantal bloedplaatjes ook een 
hersenbloeding. In totaal hebben zeker vijf mensen de potentiële bijwerkingen gekregen. Het 
gaat om vrouwen tussen de vijfentwintig en vijfenzestig jaar. Het is niet bekend hoe oud de 
overleden gevaccineerde was. In de periode waarin de mogelijke bijwerkingen werden gemeld, 
zijn er zo'n 400.000 AstraZeneca-prikken toegediend, meldt Lareb.  

Naast drie vrouwen met longembolieën - onder wie de overledene en de vrouw die de 
hersenbloeding kreeg - had één vrouw een uitgebreide trombose van de buikaderen en een 
andere trombose van de slagaders in de benen. Het beeld lijkt op heparine-geïnduceerde 
trombocytopenie (HIT), stelt Lareb. ‘Bij HIT wordt het immuunsysteem zo sterk geactiveerd 
dat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen de eigen bloedplaatjes.’ 

In twee van de vijf Nederlandse meldingen zijn volgens het bijwerkingencentrum echter geen 
antistoffen gevonden die passen bij het HIT-achtige beeld. Bij drie meldingen is dit nog niet 
duidelijk. Het CBG adviseert mensen om direct contact op te nemen met een arts als iemand 
na het toedienen van het AstraZeneca-vaccin weer ziekteverschijnselen krijgt met daarbij 
onverwachte of onbekende klachten, en/of blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid.  
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Spuiten met het AstraZeneca-vaccin in een vaccinatielocatie van de GGD © ANP 

De vijf kregen zeven tot tien dagen na vaccinatie de eerste klachten. Ook in andere EU-landen 
begonnen de klachten toen. De mogelijke bijwerkingen waren reden voor een aantal landen 
met het vaccin te stoppen. Ook Nederland deed dat tijdelijk, maar startte het vaccineren met 
AstraZeneca na een paar dagen weer op. Duitsland besloot deze week om het vaccin vanwege 
de potentiële bijwerkingen alleen nog toe te dienen aan mensen van zestig jaar en ouder.  

In Duitsland is de ernstige complicatie tot dusver 31 keer geconstateerd op een totaal van 2,7 
miljoen vaccinaties. Negen mensen overleden. In het Verenigd Koninkrijk werd de complicatie 
ook dertig keer gemeld, maar daar zijn liefst 18,1 miljoen mensen al gevaccineerd met 
AstraZeneca. Het maakt het lastig om vast te stellen of er bij het vaccin daadwerkelijk sprake 
is van een verhoogd risico, hoe groot dan precies, en bij welke bevolkingsgroepen.  

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA praat volgende week weer over het AstraZeneca-
vaccin. Eerder deze week zei de organisatie dat er geen bewijs is gevonden voor een verband 
tussen het vaccin en de klachten, maar dat dit ook nog niet wordt uitgesloten. De voordelen 
van het vaccin tegen de corona-uitbraak wegen ook zwaarder dan de kans op zulke klachten, 
aldus de waakhond toen.   

De mogelijke bijwerking van het AstraZeneca-vaccin plaatsen de medicijnautoriteiten in 
Europa sinds een paar weken voor hoofdbrekens. Ruim twee weken geleden legde CBG-
voorzitter Ton de Boer in een persconferentie uit wat het dilemma is. De tot dan toe 
vijfentwintig meldingen van ernstige complicaties op bijna twintig miljoen prikken in de 
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk duiden erop dat het risico van de 
trombosebijwerking, als die al het gevolg is van het vaccin, procentueel heel klein is. 
Bovendien helpt het vaccin wel om ziekte en sterfte door Covid-19 te voorkomen.  

Maar tegelijk, zo gaf De Boer toe, gaat het om ‘ernstige gevallen, waarbij mensen zijn 
overleden'. Dat is niet alleen in die individuele gevallen dramatisch, maar kan ook het 
vertrouwen in de coronavaccins in het algemeen schaden, beseffen ook de 
medicijnautoriteiten. Twee weken geleden werd besloten om alle zorgverleners die het vaccin 
toedienen een ‘risicobrief’ te geven waarin gewezen wordt op de mogelijk optredende zeldzame 
complicaties. 
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CBG-voorzitter Ton de Boer © ANP 

Het AstraZeneca-vaccin wordt in Nederland op dit moment toegediend aan 60- tot 64-jarigen, 
mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide obesitas en bepaalde categorieën 
zorgmedewerkers. Voor welke andere doelgroepen het vaccin de komende maanden 
gereserveerd zou worden, was nog niet duidelijk. De Gezondheidsraad adviseerde onlangs dat 
de prik ook geschikt was voor 65-plussers. Aanvankelijk was dat advies nog niet gegeven, 
omdat er niet genoeg ouderen hadden meegedaan aan de studies met het AstraZeneca-vaccin. 
Bron: De Stentor, 2 april 2021.     
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Onbegrip over wéér een prikpauze voor AstraZeneca 

Onderzoek de bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin goed, maar versnel ondertussen juist 
het vaccineren, stelt de Trombosestichting in een reactie op plotselinge prikstop. Ook andere 
experts hebben kritiek. ‘Het vaccineren moet gewoon doorgaan’, zegt directeur stelt Stans van 
Egmond. ‘De bijwerkingen wegen niet op tegen de schade die niet-vaccineren oplevert.' 

Minister Hugo de Jonge maakte vrijdagmiddag bekend dat het AstraZeneca-vaccin voorlopig 
niet meer wordt gegeven aan mensen van onder de zestig jaar. Alle geplande prikafspraken 
werden afgezegd. Dat gebeurde omdat zeker vijf vrouwen van onder de zestig jaar last kregen 
van trombose na een prik met AstraZeneca. Een van hen overleed. De beslissing tot een 
prikstop werd genomen na overleg tussen de Gezondheidsraad, het RIVM, het ministerie van 
Volksgezondheid en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. 

Half maart stopten meerdere Europese landen, waaronder Nederland, ook al tijdelijk met het 
vaccin van het bedrijf. Deze keer duurt de stop zeker tot woensdag, dan vergadert het 
Europees Medicijninstituut EMA over de kwestie. Mogelijk worden dan ook nieuwe cijfers 
bekend over het aantal mensen met bijwerkingen in heel Europa. 

‘Het vaccineren moet gewoon doorgaan, versnel het juist. Het aantal heftige bijwerkingen dat 
nu wordt geconstateerd weegt niet op tegen de schade die niet-vaccineren oplevert’, stelt Stans 
van Egmond, directeur van de Trombosestichting. ‘Natuurlijk moet je die bijwerkingen goed 
onderzoeken, maar geef ook meer voorlichting over wat er gebeurd is: welke vrouwen kregen 
last van trombose? Waren ze helemaal gezond of juist niet?’ De stichting wijst er ook op dat 
niet-vaccineren eveneens een risico is: mensen die erg ziek worden van corona hebben ook 
meer kans op trombose.  

Ook andere experts hebben kritiek op de prikstop. ‘Je kunt wel stoppen met vaccineren 
vanwege een heel klein risico, maar vervolgens is het gevaar voor de volksgezondheid veel 
groter. Al die ongevaccineerde mensen lopen een groter risico op Covid’, stelde Hugo ten Cate, 
hoogleraar Klinische Trombose aan het Maastricht UMC, in diverse media. De experts voelen 
zich ook gepasseerd: het ministerie heeft hen niet om advies gevraagd. Ze vermoeden dat het 
vooral een politieke beslissing is geweest ‘uit angst dat de overheid anders een lakse houding 
wordt verweten'. 

Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam, relativeert het 
risico op het krijgen van een bloedstolsel na vaccinatie. ‘De kans op trombose na een 
vaccinatie met AstraZeneca zit tussen de kans op overlijden door een aanval door een hond 
en de kans op overlijden door de bliksem in’, meldde zij tijdens pasen op Twitter. 
 
In Nederland zijn tot nu toe zo'n vierhonderdduizend prikken met AstraZeneca gezet. Vijf 
vrouwen kregen daarna ernstige trombose-klachten. Daarbij staat niet vast of dat door het 
vaccin komt.  Ook uit andere Europese landen kwamen meldingen van ernstige trombose. In 
Groot-Brittannië waren dat er dertig, op achttien miljoen gezette prikken. 
 
Van Egmond: ‘Dit beleid van prikken en weer stoppen, leidt in ieder geval tot onrust en heel 
veel vragen. We krijgen elke dag tientallen mails en telefoontjes van mensen die zich zorgen 
maken: moet ik straks nu wel of niet een prik met AstraZeneca gaan halen? De overheid moet 
daar een duidelijk antwoord op kunnen geven.’ Bron: AD, 6 april 2021.  
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Angela Maas van het Radboudumc. © Paul Rapp 
 
Cardioloog slaakt noodkreet en stopt met fysiek spreekuur totdat ze is 
gevaccineerd: ‘heel vervelend’ 
 
NIJMEGEN - Voor cardioloog Angela Maas van het Nijmeegse ziekenhuis Radboucumc is het 
onbegrijpelijk dat vaccinaties met AstraZeneca opnieuw zijn stopgezet. Totdat ze een prik heeft 
gehad, stopt ze met haar fysieke spreekuur.  
 
‘Heel vervelend’ voor patiënten en collega’s, maar Maas zegt niet anders te kunnen. ‘Ik heb al 
een paar keer gehad dat ik bericht kreeg dat ik covidpositieve mensen binnen had’. Bron: De 
Stentor, 6 april 2021.   
 
 
Vertrouwen in vaccin AstraZeneca neemt niet toe volgens Zorgvakbond  

Het vertrouwen in het coronavaccin van AstraZeneca 'neemt niet toe' na de nieuwe prikpauze. 
Dat zegt zorgvakbond NU'91. Een woordvoerder noemt het besluit om het vaccin voorlopig 
niet aan mensen van zestig jaar en jonger te geven 'een extra tegenslag, en best een grote'. 
‘Het is belangrijk dat we op stoom blijven met vaccineren, want we weten allemaal dat 
vaccineren de enige uitweg uit de pandemie is.’ 

NU'91 krijgt veel vragen van de achterban. ‘Mensen willen weten: is dit vaccin wel veilig? Mag 
ik kiezen voor een ander vaccin?' 

Zorgmedewerkers kunnen, net als anderen, niet kiezen welk vaccin ze krijgen. De afspraken 
voor prikken met het vaccin van Pfizer/BioNTech worden echter veel gemakkelijker volgeboekt 
dan bij AstraZeneca. Bron: AD, 2 april 2021.  

 

In Radboud UMC zijn vanavond personeelsleden gevaccineerd met vaccin 
AstraZeneca 

In het Radboudumc in Nijmegen zijn vanavond honderdvierennegentig personeelsleden, 
ouder dan zestig jaar, geprikt met het veelbesproken AstraZeneca-vaccin. 
De houdbaarheid van de doses liep vanavond om 21.30 uur af, maar het ziekenhuis in 
Nijmegen vond het ‘ongelooflijk zonde’ als die weggegooid moesten worden. 

Eigenlijk was het ziekenhuis van plan om alleen zorgpersoneel, ook mensen jonger dan zestig 
jaar, vrijdagavond te vaccineren met AstraZeneca. De ingelaste prikstop gooide echter roet in 
het eten. Daarop deed het ziekenhuis een oproep onder alle 60+ medewerkers, dus ook niet-
zorgpersoneel, om vanavond een prik te komen halen. 
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‘Want deze AstraZeneca-vaccins waren al uitgepakt en de houdbaarheid zou om half tien 's 
avonds verlopen’, vertelt woordvoerster Margie Alders. ‘We vonden het zo zonde om die weg te 
gooien.’ 

Uiteindelijk heeft het ziekenhuis honderdvierennegentig prikken kunnen zetten bij 
personeelsleden. Buren en vrienden van medewerkers waren nadrukkelijk niet welkom. ‘De 
honderdvierennegentigste prik is om half tien gezet. We hebben niks hoeven weg te gooien.’ 
Bron: AD, 2 april 2021.  

 

 

GGD per direct gestopt met toedienen vaccin AstraZeneca 

De GGD's zijn per direct helemaal gestopt met het toedienen van AstraZeneca om verspilling 
tegen te gaan. Die stap is in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en het RIVM genomen, laat een woordvoerder van de landelijke koepelorganisatie GGD GHOR 
weten. 
 
Gisteren werd al besloten tijdelijk geen mensen meer onder de zestig jaar te vaccineren na vijf 
nieuwe meldingen over ernstige bijwerkingen bij vrouwen tussen de vijfentwintig en 
vijfenzestig jaar. Er stonden in de leeftijdsgroep boven de zestig jaar nog zevenhonderd 
mensen ingepland, maar die zijn afgezegd om verspilling van vaccins tegen te gaan. 

‘Die mensen zouden de komende dagen verspreid over zeventig tot tachtig 
locaties langskomen. Dat betekent één tot vijf per plek per dag. Aangezien we tien, elf of twaalf 
vaccinaties uit een flesje halen zou dat tot verspilling leiden en hebben we ze per sms 
afgezegd.’ GGD's hebben geen voorraad en krijgen alleen het nodige. 

‘Er blijft niets op de plank liggen', aldus de woordvoerder die benadrukt dat er nog wel volop 
wordt geprikt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. ‘De komende week zetten we 
gemiddeld veertigduizend prikken per dag met dat vaccin.’  Bron: AD, 4 april 2021. 

Koopmans relativeert risico AstraZeneca 

Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het aan het Erasmus MC in Rotterdam, relativeert 
het risico op het krijgen van een bloedstolsel na vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca. 
‘OK, ff opgezocht: kans op trombose na AZ-vaccinatie zit tussen kans op overlijden door een 
aanval door en hond en kans op overlijden door bliksem in’, meldt ze op Twitter. 

Vervolgens twittert ze een staatje uit een onderzoek van het Europese 
geneesmiddelenagentschap EMA, waaruit blijkt dat trombose in diepgelegen aderen en 
longembolieën in 0,02 procent van de gevallen voorkomen. Dat is volgens EMA minder dan 
verwacht. Bron: De Telegraaf, 3 april 2021. 



85 

 

 

Mensen van 73 en 74 jaar en niet mobiele personen krijgen uitnodiging 

voor vaccinatie 

Vanaf vandaag krijgen 73- en 74-jarigen en niet-mobiele personen een uitnodiging voor 
hun eerste coronavaccinatie. Ongeveer 390.000 mensen die in 1947 en 1948 geboren konden 
de afgelopen dagen al een afspraak maken, om zo snel mogelijk aan de beurt te komen. De 
komende weken krijgen ook ongeveer 560.000 mensen uit 1949, 1950 en 1951 een 
uitnodiging voor een prik. 

Al deze zeventigers krijgen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Zij kunnen terecht bij 
meer dan tachtig priklocaties van de GGD verspreid over het land. Huisartsen gaan deze 
mensen die nog zelfstandig wonen maar niet mobiel zijn inenten. De huisartsen komen naar 
hen toe. Zo'n 70.000 mensen. Zijn krijgen het vaccin van AstraZeneca. Voor mensen 
die jonger dan zestig jaar zijn, geldt een prikpauze. Bron: AD, 6 april 2021.    

 

EMA gaat weer praten over AstraZeneca  

De Europese medicijntoezichthouder EMA praat de komende dagen weer over 
het coronavaccin van AstraZeneca. Een veiligheidscommissie van de toezichthouder wil 
weten hoeveel bewijs er is voor een verband tussen het vaccin en gezondheidsklachten bij 
mensen die het middel hebben gekregen. Mogelijk komen ze woensdag met een oordeel. 
 
Op basis van dat oordeel beslist de Nederlandse overheid of en hoe het prikken 
met AstraZeneca verder kan gaan. Afgelopen vrijdag besloot de overheid om het vaccin 
voorlopig alleen aan 60-plussers toe te dienen. Die prikpauze geldt in elk geval tot en met 
woensdag. De GGD's stopten vervolgens helemaal met het middel. Er bleven zo weinig 
afspraken over dat verspilling op de loer lag, dus zijn alle afspraken afgezegd. Bron: AD, 6 
april 2021.    
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Lareb vindt het goed dat coronavaccin wordt onderzocht op EU niveau 

Bijwerkingencentrum Lareb vindt het goed dat het coronavaccin van AstraZeneca - in het 
bijzonder het verband tussen het vaccin en trombose in combinatie met een verlaagd aantal 
bloedplaatjes - op Europees niveau onderzocht wordt. 

Lareb meldde vrijdag voor het eerste vijf gevallen van de zeldzame combinatie. ‘Het zou 
inderdaad kunnen dat het een zeldzame bijwerking is', zegt epidemioloog en Lareb-directeur 
Agnes Kant. ‘Op basis van alleen onze meldingen kunnen we dat niet zeggen.' Bron: De 
Stentor, 6 april 2021.  

  

EMA komt 6 april met oordeel over coronavaccin AstraZeneca 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt woensdag of donderdag met zijn oordeel 
over het coronavaccin van AstraZeneca. Dat oordeel is er nu nog niet, laat de toezichthouder 
voor vaccins en geneesmiddelen weten. 

Enkele tientallen mensen in Europa hebben last gekregen van een zeldzame combinatie van 
bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Dat gebeurde 
kort nadat ze het AstraZeneca-vaccin hadden gekregen. In Nederland zijn vijf meldingen 
bekend. Bij drie van hen kwamen de bloedpropjes bij de longen terecht. Een vrouw is aan zo'n 
embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook een hersenbloeding. Een veiligheidscommissie 
van het EMA, dat in Amsterdam is gevestigd, bekijkt of er een verband is tussen het vaccin 
en de klachten. 

Nederland volgt het oordeel van het EMA. Het ministerie van Volksgezondheid besloot vrijdag 
om het vaccineren met AstraZeneca gedeeltelijk te pauzeren. Dat geldt in elk geval tot en met 
woensdag. Het hoofd vaccinatiestrategie van het EMA, Marco Cavaleri, zei dinsdag in 
Italiaanse media dat er inderdaad een verband is, maar dat het nog niet duidelijk hoe het 
vaccin die klachten precies kan veroorzaken. Bron: De Stentor, 6 april 2021. 

 

EMA zegt dat er verband is tussen  vaccin AstraZeneca en trombose en 

laag aantal bloedplaatjes 

Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van de Europese medicijnwaakhond EMA, zegt dat 
er inderdaad een verband bestaat tussen het coronavaccin van AstraZeneca en de zeldzame 
combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes die bij een aantal mensen de 
afgelopen tijd klachten veroorzaakte en sommigen fataal werd. 

In Nederland zijn vijf meldingen bekend. Bij drie van hen kwamen de bloedpropjes bij 
de longen terecht. Een vrouw is aan zo'n embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook 
een hersenbloeding. Die klachten ontstonden ongeveer een week na vaccinatie met het middel 
van AstraZeneca. 

‘Wat deze reactie veroorzaakt, weten we nog niet', zegt hij tegen Italiaanse media. EMA praat 
de komende dagen over het vaccin en komt mogelijk morgen met een oordeel. Tot nu toe zei 
de medicijnautoriteit dat een verband niet was aangetoond, maar ook nog niet kon worden 
uitgesloten. 
 
Of het aan het vaccin van AstraZeneca ligt of aan het type vaccin is evenmin duidelijk. 
Cavaleri geeft toe dat de zeldzame combinatie van klachten 'onder jonge gevaccineerden 
vaker voorkomt dan we zouden verwachten'. De voordelen van het vaccin wegen volgens hem 
nog altijd op tegen de mogelijke risico's.  Bron: De Stentor, 6 april 2021.  
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EMA-bestuurder: verband tussen AstraZeneca-vaccin en complicaties 

Er bestaat een verband tussen het coronavaccin van AstraZeneca en de zeldzame combinatie 
van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) die enkele 
tientallen mensen in Europa na vaccinatie opliepen, stelt Marco Cavaleri, hoofd 
vaccinatiestrategie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), vandaag in de Italiaanse 
krant Il Messaggero.  

Toch zijn de voordelen van het vaccin nog altijd groter dan de risico's, zei Cavaleri.  

Zijn uitspraken zorgen voor verbazing bij het Nederlandse College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG). ‘Het bijwerkingencomité van het EMA, het PRAC, vergadert vandaag 
over het AstraZeneca-vaccin’, zegt een CBG-woordvoerder. ‘De uitkomst van dat overleg is nog 
helemaal niet bekend. Daarom zijn deze uitspraken echt nog voorbarig.’ 

Cavaleri zegt in de Italiaanse krant: ‘Er is een verband met het vaccin. Maar wat deze reactie 
veroorzaakt, dat weten we nog niet.’ Volgens Cavaleri blijft het zo dat de zeldzame combinatie 
van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes ‘onder jonge gevaccineerden vaker 
voorkomt dan we zouden verwachten’. ‘Dat moeten we zeggen’. 

Het PRAC praat dus vandaag over het vaccin van AstraZeneca. Tot nu toe zei het EMA dat een 
verband niet was aangetoond, maar ook nog niet kon worden uitgesloten. In het 
bijwerkingencomité van de Europese medicijnautoriteit zit ook een vertegenwoordiger van het 
CBG. ‘We verwachten morgen een oordeel van het PRAC’, zegt de CBG-woordvoerder. ‘Maar 
het zou ook vandaag kunnen zijn. Alle scenario's zijn mogelijk.’ 

Enkele tientallen mensen in Europa hebben na toediening van het vaccin van AstraZeneca 
last gekregen van de combinatie van trombose en trombocytopenie. In Nederland zijn vijf 
meldingen bekend. Bij drie van hen kwamen de bloedpropjes bij de longen terecht. Een vrouw 
is aan zo’n embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook een hersenbloeding. Die klachten 
ontstonden ongeveer een week na vaccinatie met AstraZeneca.  

Vanwege de potentiële bijwerkingen besloot de Nederlandse overheid vrijdag om het vaccin 
voorlopig alleen nog toe te dienen aan mensen van zestig jaar en ouder. Bij hen zou de kans 
op die klachten veel kleiner zijn. De prikpauze geldt in elk geval tot en met woensdag. 

‘Over de veiligheid van vaccins mag geen enkele twijfel bestaan’, stelde minister Hugo de Jonge 
van Volksgezondheid vrijdag. ‘Cruciaal is nog steeds de vraag of het gaat om klachten ná 
vaccinatie, of dóór vaccinatie. Ik vind het van groot belang dat ook de Nederlandse meldingen 
goed worden onderzocht. We moeten het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het 
verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken. Maar alleen voor mensen 
onder de zestig jaar.’ Bron: AD, 6 april 2021.     

 

EMA: Zeer zeldzame bijwerking bij AstraZeneca-vaccin, maar voordelen 

groter dan risico's 

De combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes is een ‘zeer zeldzame 
bijwerking’ van het AstraZeneca-vaccin. Dat stelt het bijwerkingencomité van het Europese 
geneesmiddelenagentschap EMA. Toch blijven de voordelen van het vaccin opwegen tegen de 
bijwerking, vindt de medicijnautoriteit. 

Tot dusver stelde het EMA steeds dat er geen verband was aangetoond tussen de zeldzame 
complicatie en het vaccin van AstraZeneca. Maar na zorgvuldige bestudering van zesentachtig 
meldingen op een totaal van vijfentwintig miljoen vaccinaties in Europa is nu dus de conclusie 
dat de trombosecomplicatie in een klein aantal gevallen toch kan optreden, met name bij 
vrouwen onder de zestig jaar en binnen twee weken na vaccinatie.  
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Op basis van de onderzochte gevallen is volgens het EMA nog niet gebleken dat er specifieke 
risicofactoren bij vrouwen aan te wijzen zijn die de kans op de bijwerking verhogen. Een 
mogelijke oorzaak voor de bijwerking is een reactie van het immuunsysteem op het vaccin, 
die volgens de medicijnautoriteit soms ook gezien wordt bij patiënten die behandeld worden 
met het medicijn heparine, dat gebruikt wordt om bloedstolsels te behandelen of voorkomen. 
Het EMA stelt hier meer onderzoek naar te gaan doen. 

Ook het coronavaccin van Janssen uit Leiden, dat op dezelfde techniek is gebaseerd als dat 
van AstraZeneca, zou bij sommige mensen kunnen leiden tot de complicatie. Tot nu toe zijn 
er drie meldingen van die bijwerking bekend. Die worden onderzocht. Het zijn extreem weinig 
gevallen op 4,5 miljoen mensen die dat vaccin tot nu toe hebben gekregen, zo’n aantal past 
binnen de verwachtingen, zegt Peter Arlett van het EMA. 

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid reageert later vandaag op de conclusies. 
Waarschijnlijk volgt er pas morgen een nieuw besluit. De Jonge wil eerst nog advies van de 
Gezondheidsraad.  

Voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat zitting 
heeft in het bijwerkingencomité van het EMA, noemt het ‘goed dat er nu meer duidelijkheid 
is’. ‘De informatie komt als bijwerking in de bijsluiter en productinformatie. Er wordt ook hard 
gewerkt aan beter inzicht in dit beeld en of bepaalde mensen hier vatbaarder voor zijn. Het is 
nu aan minister De Jonge om te besluiten in hoeverre dit gevolgen heeft voor de 
vaccinatiecampagne.’ 

In Groot-Brittannië krijgen mensen onder de dertig jaar vanaf nu in plaats van het 
AstraZeneca-vaccin een andere prik aangeboden, maakte de Britse gezondheidsautoriteit 
MHRA vanmiddag op een persconferentie naar aanleiding van de onrust over AstraZeneca 
bekend. De jongeren krijgen voortaan het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna 
aangeboden. Bron: AD, 7 april 2021. 

 

EMA begint onderzoek naar coronavaccin Sputnik-V 

De Europese farmaceutische toezichthouder EMA begint volgende week met een onderzoek 
naar de klinische proeven in de ontwikkeling van het Russische coronavaccin Sputnik V, heeft 
de Britse krant Financial Times woensdag gemeld. Het Europees Medicijnagentschap wil 
weten of de proeven op ethische wijze zijn uitgevoerd en of daarbij internationale klinische en 
wetenschappelijke richtlijnen in acht zijn genomen. 

De aankondiging van het EMA komt nadat bronnen, die goed zijn ingevoerd in het 
toelatingsproces van de toezichthouder, hebben gezegd dat de klinische proeven voor het 
Spoetnik V-vaccin niet op ethische wijze zijn uitgevoerd. Kirill Dimitriev, het hoofd van het 
Russische Directe Investeringsfonds, zegt dat er geen druk is uitgeoefend op proefpersonen. 

De ontwikkeling van het Russische coronavaccin voldoet aan alle standaarden, aldus het 
hoofd van de staatsinstelling achter de ontwikkeling van Sputnik-V. Bron: AD, 7 april 2021. 

WHO handhaaft standpunt dat voordelen AstraZeneca vaccin groter zijn 

dan bijwerkingen 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) handhaaft vooralsnog haar standpunt dat 
de voordelen van het AstraZeneca-coronavaccin groter zijn dan de risico’s op bijwerkingen. De 
WHO verwacht niet dat het nodig zal zijn haar beoordeling te wijzigen, zei een directeur van 
de organisatie. 

De WHO onderzoekt samen met Europese en andere toezichthouders nauwgezet de jongste 
gegevens, na meldingen van bloedstolsels bij mensen die zijn gevaccineerd. De WHO-directeur 
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reageerde op uitlatingen van de leider van het vaccinevaluatieteam van de Europese 
geneesmiddelenwaakhond EMA. Die zei dat er een duidelijk verband bestaat tussen het 
AstraZeneca-vaccin en zeer zeldzame bloedstolsels in de hersenen, hoewel de directe oorzaak 
van de bloedstolsels nog onbekend is. 

EMA verklaarde later nog bezig te zijn met nieuw onderzoek naar het vaccin. Het 
geneesmiddelenbureau verwacht zijn bevindingen woensdag of donderdag bekend te maken. 
Bron: De Stentor, 6 april 2021.   

Proef met vaccin AstraZeneca op kinderen tijdelijk stopgezet 

De proef met het AstraZeneca-vaccin op kinderen wordt tijdelijk stopgezet vanwege de 
problemen die het lijkt te veroorzaken. De Universiteit van Oxford, dat het vaccin ontwikkelde 
met de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca, begon in februari met het testen van het vaccin 
op enkele honderden jongeren tussen de 6 en 17 jaar om te kijken of het deze leeftijdsgroep 
ook beschermt tegen het virus. 

Er wordt nu een pauze ingelast tot meer duidelijk is over de bloedproppen die het mogelijk 
veroorzaakt, meldt een woordvoerder van de universiteit aan persbureau Dow Jones. Er wordt 
gewacht op informatie van de Britse medicijnwaakhond voordat nieuwe prikken worden gezet. 

Het vaccin is tot nu toe alleen goedgekeurd voor volwassenen. De onderzoekers van de Britse 
universiteit proberen via proeven bij driehonderd jongeren uit te vinden wat voor hen de 
optimale dosering is. Daarvoor krijgen ruim tweehonderd kinderen het echte vaccin en de rest 
een placebo. Bij hoeveel kinderen een prik is gezet, is niet bekendgemaakt. Het concurrerende 
vaccin van Pfizer en BioNTech is veilig en beschermend voor kinderen van 12 tot 15 jaar, 
meldden die bedrijven vorige maand. 

De afgelopen weken is er onrust over het AstraZeneca-vaccin vanwege de zeldzame combinatie 
van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes waar enkele tientallen mensen 
na vaccinatie mee kampten. Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, hebben 
daarom een prikpauze ingelast. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt deze week 
met een nieuw advies. Bron: De Stentor, 6 april 2021.  

 

In februari startte Medisch Centrum de Poort in Bergen op Zoom met het vaccineren van 
zestigers met AstraZeneca. Die voorraden zijn in West-Brabant weg geprikt. © 
Pix4Profs/Marina Popova 
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Huisartsen: ‘Wel zorg over AstraZeneca, maar patiënt wil vooral weten 
wanneer die prik komt’  

 
ROOSENDAAL - Ja, de West-Brabantse huisartsen krijgen zeker telefoontjes van verontruste 
patiënten over trombose-bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin tegen corona. Maar er is 
geen sprake van dat de praktijken in deze regio platgebeld worden. 
 
Dat zegt Frans Sturm van Het Huisartsenteam Midzomerplein in Bosschenhoofd en Zegge, 
tevens voorzitter van de LHV Huisartsenkring West-Brabant. Hij reageert op uitlatingen van 
de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) die dinsdag stelde dat de telefoons roodgloeiend 
staan. ‘De ongerustheid is er, zeker bij mensen die in het verleden met trombose kampten. 
Maar de meeste mensen bellen om te vragen of er weer vaccins binnen zijn’, aldus Sturm. 
Bron: BN De Stem, 6 april 2021.   
 
 
 
Vandaag D-day voor AstraZeneca-vaccin, huisartsen worden bestookt met 
vragen 

 
Huisartsen in Nederland worden bestookt met vragen over het AstraZeneca-vaccin, dat in 
verband wordt gebracht met zeldzame trombosebijwerkingen. Vandaag beslist de Europese 
geneesmiddelenautoriteit EMA of doorprikken met AstraZeneca voor alle doelgroepen 
verantwoord is, en onder welke voorwaarden. 
 
‘Huisartsen krijgen heel veel vragen’, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV), verwijzend naar de tijdelijke stillegging van het vaccineren met AstraZeneca 
bij mensen onder de zestig jaar. Die vragen zijn volgens de LHV heel divers. Een deel van de 
mensen heeft vragen over het vaccin zelf, anderen zijn juist bezorgd dat het vaccineren 
helemaal wordt stopgezet en zij hun beloofde prik niet krijgen. Bron: De Stentor, 7 april 2021.   
 
 
Farmaceut AstraZeneca past bijsluiter coronavaccin aan  

 
Farmaceut AstraZeneca past de bijsluiter voor zijn coronavaccin aan vanwege de zeldzame, 
maar gevaarlijke bijwerkingen die kunnen optreden na een prik. Het bedrijf is ook bezig met 
een eigen onderzoek naar de bijwerkingen. AstraZeneca meldt vanavond in een verklaring dat 
het bedrijf probeert te achterhalen wat er bij alle gevallen van ernstige bijwerkingen is 
gebeurd. Bron: AD, 7 april 2021. 
 
 
Onderzoeksdata vijf grote coronavaccins bekend 

Farmaceuten en onderzoekers van vijf grote coronavaccins hebben hun gepubliceerde 
onderzoekdata over bijwerkingen niet uitgesplitst naar sekse. Mede daardoor is 
het onduidelijk of bij mannen en vrouwen verschillende bijwerkingen optreden. Dat blijkt uit 
onderzoek van Investico, onderzoeksplatform voor Trouw, EenVandaag en de Groene 
Amsterdammer. 

Wereldwijd worden er meer bijwerkingen van coronavaccins gemeld door vrouwen dan door 
mannen. Volgens Investico kwamen er bij het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb tot nu 
toe 26.000 meldingen binnen waarbij 152.000 bijwerkingen werden gemeld. Van de melders 
was 86,6 procent vrouw. Mogelijk ook omdat tot nu toe veel jonge, vrouwelijke 
gezondheidsmedewerkers zijn gevaccineerd. 

Investico bestudeerde alle klinische proeven van vijf coronavaccins; Pfizer/BioNtech, 
Moderna, AstraZeneca, Sputnik V en Janssen, zoals gepubliceerd in wetenschappelijke 
tijdschriften. Niet één daarvan rapporteerde het optreden van bijwerkingen naar sekse. Bron: 
AD, 7 april 2021.    
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Vaccinatietempo opnieuw veel lager door prikpauze AstraZenec 

Het vaccinatietempo valt opnieuw veel lager uit dan geraamd. Waar dinsdag op het 
coronadashboard van de rijksoverheid nog werd gemeld dat deze week bijna 625.000 mensen 
zouden worden ingeënt, is dat woensdagochtend bijgesteld naar iets minder dan 500.000. 

Het is volgens een woordvoerder van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge een gevolg 
van de prikpauze met AstraZeneca. Afgelopen vrijdag werd het gebruik van het 
AstraZenecavaccin voor zestigminners tijdelijk opgeschort vanwege mogelijke bijwerkingen. 
Alleen huisartsen gebruiken het nu nog voor 60- tot en met 64-jarigen en een aantal 
kwetsbare groepen. Waarschijnlijk in de loop van woensdag zou het Europees 
medicijnagentschap EMA adviseren over het al dan niet voortzetten van het vaccineren met 
AstraZeneca. 

‘Voor deze week waren 270.000 inentingen met AstraZeneca geraamd,’ aldus de woordvoerder. 
‘We hebben dat nu omlaag gebracht naar 125.000.’Hij benadrukt dat het een ‘best guess’ is. 
‘Het kan mee- of tegenvallen.’  

Dat is mede afhankelijk van het advies van het EMA en de impact van de prikpauze op de 
vaccinatiebereidheid. 

Afgelopen week, toen een recordaantal van ruim 440.000 prikken werd gezet, werd de 
oorspronkelijke raming (500.000) ook al niet gehaald. Aanvankelijk ging het tempo wel sterk 
omhoog. Afgelopen donderdag werden ruim 86.000 mensen gevaccineerd. Daarna is de 
snelheid drastisch omlaaggegaan, met een gemiddelde van ruim 52.000 prikken per dag. Dat 
kan een gevolg zijn van de paasdagen. In het weekend ligt het vaccinatietempo doorgaans 
lager. Tweede paasdag waren er ruim 55.000 inentingen.  

Minister Hugo de Jonge heeft herhaaldelijk gezegd dat begin april in totaal 3 miljoen prikken 
zouden zijn gezet. Woensdagmorgen stond de teller op 2,9 miljoen. Ook werd al langer een 
forse versnelling van het vaccineren in het vooruitzicht gesteld. Op basis van het aantal 
geleverde vaccins aan Nederland zou dat ook mogelijk moeten zijn.  

De komende periode komen er volgens de ramingen alleen al van Pfizer wekelijks bijna een 
half miljoen vaccins binnen. Afgaande op cijfers van de website coronabeeld.nl waren er 
woensdag bijna 600.000 vaccins in voorraad bij het distributiepunt in Oss. Eerder waren dat 
er bijna een miljoen. Bron: AD, 7 april 2021.      

 

Ook vrijdag (9-4) worden geen mensen gevaccineerd met vaccin 
AstraZeneca 

De GGD'en zullen ook vrijdag geen mensen vaccineren met het coronavaccin 
van AstraZeneca. Alle 1274 prikafspraken worden afgezegd. De prikpauze wordt met nog een 
dag verlengd. 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft nog geen besluit genomen over hervatting van de 
inentingen met AstraZeneca, in afwachting van een spoedadvies van de Gezondheidsraad. 

Dat advies komt waarschijnlijk donderdagavond, en dat is te laat om nog contact op te nemen 
met alle mensen die vrijdag bij een priklocatie worden verwacht, aldus de overkoepelende 
organisatie GGD GHOR Nederland. Die heeft daarom nu alvast besloten ook vrijdag niet te 
vaccineren met AstraZeneca. Bron: AD, 8 april 2021.  

 

Nederland stopt vaccineren met AstraZeneca bij mensen onder de zestig 
na advies Gezondheidsraad 
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Het AstraZeneca-vaccin moet alleen nog aan 60-plussers worden gegeven. Dat adviseert 
de Gezondheidsraad aan demissionair minister Hugo de Jonge (VWS). Mensen die jonger zijn, 
zouden een ander vaccin moeten krijgen, stelt de Gezondheidsraad in het spoedadvies. 

Mensen jonger dan zestig jaar worden niet met AstraZeneca gevaccineerd. Dat maakte 
demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zojuist bekend. 60-plussers 
krijgen het vaccin nog wel. Dat besluit viel in navolging van een spoedadvies van de 
Gezondheidsraad. 

‘De verhouding tussen de mate van risico en de mate van profijt ligt boven de zestig heel 
anders, daarom is het advies heel duidelijk’, zei minister De Jonge. ‘Boven de zestig is 
AstraZeneca gewoon een goed en veilig vaccin.’ 

Vorige week stopte Nederland al tijdelijk met het gebruik van AstraZeneca voor mensen jonger 
dan zestig jaar, vanwege mogelijke bijwerkingen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) 
meldde woensdag dat er waarschijnlijk een verband is tussen het vaccin en een zeldzame en 
gevaarlijke combinatie van klachten. Het gaat daarbij om bloedstolsels (trombose) en een laag 
aantal bloedplaatjes. In Nederland zijn tot en met vandaag acht gevallen van deze 
bijwerking gemeld bij vrouwen tussen 23 en 65 jaar bij 400.000 toegediende vaccins (0,002 
procent). 

De Gezondheidsraad adviseerde donderdagavond minister De Jonge om door te gaan met het 
vaccineren van 60-plussers met het AstraZeneca-vaccin. Voor andere leeftijdsgroepen raadt 
zij aan om een van de andere vaccins te gebruiken. ‘Om ziekte en sterfte door COVID-19 te 
voorkomen is het van belang zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen boven de zestig jaar te 
vaccineren’, zegt de raad.  

Mensen jonger dan zestig jaar die al een eerste prik hebben gehad, kunnen volgens de raad 
wel gewoon een tweede vaccin van AstraZeneca halen. Meer dan vijfhonderdduizend mensen 
hebben tot nu toe het coronavaccin van AstraZeneca gekregen; het is niet bekend hoeveel van 
hen jonger dan zestig zijn. 

De gevolgen voor de planning vallen volgens minister De Jonge mee. ‘We hebben heel veel 
vaccins de komende tijd’, legde hij uit, doelend op de verwachte leveringen van onder meer 
het Janssen-vaccin. 

Eerder vandaag lieten de GGD’en al weten ook vrijdag geen mensen te vaccineren met 
AstraZeneca; alle 1274 prikafspraken worden afgezegd. Het advies van de Gezondheidsraad 
kwam voor de GGD te laat; daarom hakte de instelling al eerder de knoop door. 

Huisartsen vaccineren ook met AstraZeneca. Zij geven het vaccin onder meer aan mensen met 
het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas. Alle prikafspraken met mensen 
jonger dan zestig jaar zijn voorlopig afgezegd. Het is niet bekend hoeveel vaccinaties van 60-
plussers nog doorgaan. De Jonge zei dat samen met de huisartsen gekeken wordt wie van 
deze doelgroep nog wel een prik kunnen krijgen. Bron: De Stentor, 8 april 2021.  

 

Openstaande afspraken GGD voor vaccinatie met vaccin AstraZeneca 
afgezegd 

De GGD'en schrappen alle negenduizend nog openstaande afspraken voor een inenting met 
het coronavaccin van AstraZeneca. Onder hen zijn ongeveer vijftienhonderd mensen 
van zestig jaar en ouder. Zij krijgen binnenkort een uitnodiging voor een nieuwe afspraak. De 
gezondheidsdienst hoopt dat ze in de loop van volgende week allemaal gevaccineerd zijn. Zij 
krijgen dan alsnog het AstraZeneca-vaccin. 

De overige vijfenzeventighonderd afspraken van mensen die jonger zijn dan zestig jaar worden 
definitief afgezegd. Het is nog niet bekend wanneer zij alsnog aan de beurt zijn en welk middel 
ze dan krijgen. 

De afspraken van de 60-plussers moeten opnieuw worden ingepland om verspilling van het 
vaccin te voorkomen. Van de inhoud van een flesje AstraZeneca kunnen ongeveer tien 
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mensen worden gevaccineerd. Zodra een flesje is 'aangeprikt', is de inhoud nog acht uur te 
gebruiken. Als in periode maar vijf prikafspraken gepland staan, moet dus ongeveer de helft 
ongebruikt worden weggegooid. Bron: De Stentor, 8 april 2021.   

 

Brussel: In Nederland geproduceerde AstraZeneca blijft in EU, niet naar 

Groot-Britannië 

AstraZeneca zal zo’n beetje alle coronavaccins die in Nederland worden geproduceerd voor de 
EU bestemmen. Het Verenigd Koninkrijk had ook een claim gelegd op die prikken. ‘Slechts’ 
1,2 tot 1,5 miljoen van de 7,5 miljoen doses die per maand worden gemaakt zullen richting 
Groot-Brittannië gaan. 

Thierry Breton, de Eurocommissaris die het vaccintaskforce leidt, zegt dat de directeur van 
AstraZeneca heeft bevestigd dat vrijwel alle doses die in Nederland worden geproduceerd in 
de EU blijven. Het Leidse Halix produceert zo'n 7,5 miljoen vaccins per maand. Londen en 
Brussel touwtrekken al over de vaccins sinds bleek dat de productie tegenvalt en AstraZeneca 
zeker de EU veel minder levert dan afgesproken. 

Londen stelde vervolgens voor om de productie te splitten: de helft voor Groot-Brittannië, de 
helft voor de EU, maar Brussel hield voet bij stuk: alle inentingen moesten naar EU-landen 
gaan. ‘Ik heb een videoconferentie belegd met de CEO van Halix en die van AstraZeneca, en 
uiteindelijk moest die van AstraZeneca erkennen dat alle productie van Halix voor Europese 
distributie is bestemd. Dat is alles dat ik kan zeggen’, zegt Breton volgens The Guardian. ‘Dat 
is sinds februari al, behalve één batch om precies te zijn.’ 

‘AstraZeneca heeft zich gecommitteerd om zeventig miljoen doses te leveren in het tweede 
kwartaal en dat is de productie van Halix en Seneffe in België bij elkaar, zo ongeveer’, zegt 
Breton. ‘Daarom denk ik dat ze deze afspraak zullen nakomen. Maar ik herinner u eraan dat 
in het contract in eerste instantie honderdtachtig miljoen vaccins in het tweede kwartaal 
geleverd zouden worden, dus dat is al drastisch verlaagd.’ 

De Britse overheid heeft er vertrouwen in dat toeleveringen in orde zullen blijven. De Halix-
productie werd door de Britten gezien als achtervang voor de productieproblemen in Groot-
Brittannië zelf en een exportban vanuit India, waar het vaccin ook gemaakt wordt. De Britse 
regering zei vorig jaar tientallen miljoenen euro’s in Halix geïnvesteerd te hebben om het VK 
zo van aanvoer te verzekeren, maar Halix sprak tegen ook maar ‘een penny’ van de Britse 
regering te hebben ontvangen. Bron: AD, 9 april 2021. 

 

EU krijgt volgende week maar helft van coronavaccin AstraZeneca 

De Europese Unie krijgt volgende week maar de helft van de coronavaccins 
van AstraZeneca waarop zij rekende. De helft van de partij vaccins moet nog getest worden en 
komt wat later, heeft de geplaagde fabrikant volgens EU-bronnen laten weten. 

De Brits-Zweedse farmaceut kampt al maanden met tegenslag en levert keer op keer minder 
dan afgesproken. Het al fors verlaagde doel van dertig miljoen doses in de eerste drie maanden 
van dit jaar is evenmin gehaald. AstraZeneca houdt echter vol de voor het tweede kwartaal 
beloofde zeventig miljoen doses wel te zullen leveren. 

De tegenvaller wordt eerlijk verdeeld over de EU-landen. Voor Nederland zou dat volgende 
week neerkomen op bijna veertigduizend vaccins minder. Bron: AD, 9 april 2021.  

 

Federatie Medisch Specialisten: geef overgebleven doses aan 
ziekenhuizen 
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Omdat alleen 60-plussers nog het coronavaccin van AstraZeneca krijgen, zouden 
de overgebleven doses aan ziekenhuizen moeten worden gegeven. Die kunnen er dan hun 
eigen medewerkers mee inenten. Die oproep doet de Federatie Medisch Specialisten. Artsen 
en verpleegkundigen zijn gewend om voor- en nadelen van een therapie af te wegen. Iedereen 
kan dan zelf kiezen of ze wel of geen vaccin willen, stelt de voorzitter van de federatie, Peter 
Paul van Benthem. 

Ongeveer 40.000 artsen en verpleegkundigen van corona-afdelingen, intensive cares en de 
spoedeisende hulp zijn in februari gevaccineerd. De ziekenhuizen hebben toen ook huisartsen 
en ambulancemedewerkers ingeënt. In maart kregen de ziekenhuizen flesjes AstraZeneca om 
nog eens 39.500 medewerkers te vaccineren, maar de prikpauzes gooiden roet in het eten. 

In totaal wachten nog ongeveer 200.000 ziekenhuismedewerkers op hun vaccinatie, aldus 
Van Benthem. ‘Dat het ziekenhuispersoneel beperkt gevaccineerd is en niet geprioriteerd 
wordt, begint zich nu te wreken. Zeker nu de cijfers weer flink oplopen en het nog volstrekt 
onduidelijk is waar dit naartoe gaat. Het opschalen van de Covid-19-afdelingen gaat 
moeilijker, de ic-capaciteit loopt tegen haar grens aan. De vraag is of we de beoogde capaciteit 
voor een volgende opschalingsfase wel gaan halen.’ Bron: AD, 9 april 2021. 

 

 

Marlies Karman (48) met jongste zoon voor hun tuinhuisje , heeft een jaar in isolatie gezeten 
omdat ze taaislijmziekte heeft en twee weken geleden via haar huisarts een spillagevaccin 
gehad. © Koen Verheijden  
 
 
Marlies (48) kwam op een lijst voor een 'spillagevaccin': 'Heb gezorgd dat 
ze mij op hun netvlies hadden’ 
 
Meer dan een miljoen medisch kwetsbare mensen hebben nog altijd geen zicht op een 
vaccinatie. Uit wanhoop smeken steeds meer patiënten bij hun huisarts of de GGD om een 
prik die overblijft. Meestal tevergeefs. 
 
Elke dag melden zich tientallen mensen bij priklocaties van de GGD, in de hoop dat er aan 
het eind van de dag een dosis over is die in hun arm kan worden gezet. ‘Dat zijn vaak heel 
schrijnende gevallen, maar wij kunnen niets voor ze betekenen’, zegt woordvoerder Laetitia 
Gruwel van koepelorganisatie GGD GHOR. ‘Als er al vaccins overblijven, gaan die eerst naar 
medewerkers van de vaccinatielocatie. Dat heeft het kabinet bepaald.’ Bron: AD, 7 april 2021. 
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Limburg wil dat mensen met antistoffen tegen coronavirus later worden 
gevaccineerd 

De provincie Limburg wil dat mensen met antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed later 
worden gevaccineerd. Zij zijn immers al meer beschermd tegen het virus dan anderen. De 
Limburgse gedeputeerde Robert Housmans (Zorg) doet die oproep naar aanleiding van een 
woensdag gepresenteerd onderzoek van de beide Limburgse GGD'en en Maastricht UMC+ in 
opdracht van de provincie. Daaruit blijkt dat eind vorig jaar gemiddeld zo'n twintig procent 
van de Limburgers antistoffen in het bloed had. Volgens onderzoeksleider Christian Hoebe 
van de GGD ZuidLimburg en Maastricht UMC+ bedraagt dat inmiddels vijfentwintig procent. 

‘Als mensen met antistoffen later gevaccineerd worden, komt het vaccin eerder vrij voor 
mensen zonder antistoffen’, legt Housmans (PVV) uit. ‘Daarmee ontlasten we de zorg en de 
druk op de economie.’ Bron: AD, 7 april 2021.  

Ernstige bijwerkingen vaccin AstraZeneca zeldzaam 

De ernstige bijwerkingen waar mensen heel soms last van krijgen na een prik met het 
coronavaccin van AstraZeneca zijn zo zeldzaam, dat het erg moeilijk is om te 
bepalen welke risicofactoren een rol spelen, legt Ton de Boer, voorzitter van het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen, uit. 

‘Het wordt vooral gezien bij vrouwen onder de 60 jaar’, zegt de CBG-voorman over de 
uitzonderlijke combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. ‘Maar er zijn 
ook meer vrouwen dan mannen gevaccineerd tot nu toe. Het bepalen van risicofactoren is 
moeilijk, omdat de aantallen zo klein zijn.' Bron: AD, 7 april 2021.  

Minister De Jonge: Goed kijken hoe we verder gaan met AstraZeneca 

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weet nog niet wat de conclusies van het 
Europese geneesmiddelenagentschap EMA over het AstraZeneca-vaccin betekenen voor de 
Nederlandse vaccinatiecampagne. ‘Het EMA geeft aan dat de voordelen opwegen tegen de 
risico's. Maar er is ook sprake van een zeldzame aandoening bij vrouwen. Daar moeten we 
goed naar kijken’,  zei de Jonge. Morgen neemt het kabinet een besluit. 

De combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes is een ‘zeer zeldzame 
bijwerking’ van het AstraZeneca-vaccin, stelde het bijwerkingencomité van het Europese 
geneesmiddelenagentschap EMA vanmiddag. Toch blijven de voordelen van het vaccin 
opwegen tegen de bijwerking, vindt de medicijnautoriteit. 

Tot dusver stelde het EMA steeds dat er geen verband was aangetoond tussen de zeldzame 
complicatie en het vaccin van AstraZeneca. Maar na zorgvuldige bestudering van 86 
meldingen op een totaal van 25 miljoen vaccinaties in Europa is nu dus de conclusie dat de 
trombosecomplicatie in een klein aantal gevallen toch kan optreden, met name bij vrouwen 
onder de zestig jaar en binnen twee weken na vaccinatie.  

Minister De Jonge gaat de bevindingen van het EMA voorleggen aan de Gezondheidsraad. Ook 
zal hij contact zoeken met Europese collega's. ‘De veiligheid staat voorop’, stelde De Jonge, 
zonder een voorschot te willen nemen op de inhoud van het besluit dat hij morgen zal nemen. 

Ook in Nederland doken vorige week vijf meldingen op van de zeldzame bijwerking. Op basis 
daarvan werd het vaccineren van 60-minners tot vandaag stilgelegd, in afwachting van het 
oordeel van het EMA. De Jonge zegt dat afspraken die voor morgen in de agenda stonden, ook 
nog worden geschrapt, maar die van vrijdag niet. ‘Die gaan door, afhankelijk van het besluit 
van morgen.’ 
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Op basis van de onderzochte gevallen is volgens het EMA nog niet gebleken dat er specifieke 
risicofactoren bij vrouwen aan te wijzen zijn die de kans op de bijwerking verhogen. Een 
mogelijke oorzaak voor de bijwerking is een reactie van het immuunsysteem op het vaccin, 
die volgens de medicijnautoriteit soms ook gezien wordt bij patiënten die behandeld worden 
met het medicijn heparine, dat gebruikt wordt om bloedstolsels te behandelen of voorkomen. 
Het EMA stelt hier meer onderzoek naar te gaan doen. 

Dat er bijwerkingen aan het licht komen, is op zich niet onverwacht, zegt Sabine Straus, de 
Nederlandse voorzitter van de veiligheidscommissie van het EMA. ‘We zijn op grote schaal 
vaccins aan het toedienen aan veel gezonde mensen. Het lastige is dat we soms dingen langs 
zien komen. Soms gebeuren die bij toeval en soms, zoals nu, als mogelijke bijwerking van het 
vaccin.‘ 

Straus roept zowel gevaccineerden als artsen op om goed in de gaten te houden of mensen de 
symptomen van de bijwerking krijgen. ‘Die gebeuren in de eerste twee weken na inenting. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om kortademigheid, pijn op de borst, zwellingen in de benen, 
aanhoudende buikpijn, zware en langdurige hoofdpijn of niet meer scherp kunnen zien.‘ 

Ook het coronavaccin van Janssen uit Leiden, dat op dezelfde techniek is gebaseerd als dat 
van AstraZeneca, zou bij sommige mensen kunnen leiden tot de complicatie. Tot nu toe zijn 
er drie meldingen van die bijwerking bekend. Die worden onderzocht. Het zijn extreem weinig 
gevallen op 4,5 miljoen mensen die dat vaccin tot nu toe hebben gekregen, zo’n aantal past 
binnen de verwachtingen, zegt Peter Arlett van het EMA. 

Voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat zitting 
heeft in het bijwerkingencomité van het EMA, noemt het ‘goed dat er nu meer duidelijkheid 
is’ over het AstraZeneca-vaccin. ‘De informatie komt als bijwerking in de bijsluiter en 
productinformatie. Er wordt ook hard gewerkt aan beter inzicht in dit beeld en of bepaalde 
mensen hier vatbaarder voor zijn. Het is nu aan minister De Jonge om te besluiten in hoeverre 
dit gevolgen heeft voor de vaccinatiecampagne.’ 

In Groot-Brittannië krijgen mensen onder de dertig jaar vanaf nu in plaats van het 
AstraZeneca-vaccin een andere prik, maakte de Britse gezondheidsautoriteit MHRA 
vanmiddag op een persconferentie naar aanleiding van de onrust over AstraZeneca bekend. 
De jongeren krijgen voortaan het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna aangeboden. Bron: 
AD, 7 april 2021. 

EMA meldt dode na vaccinatie met vaccin Janssen 

De Europese medicijntoezichthouder EMA meldt dat er iemand is overleden aan 
bloedklachten na toediening van het coronavaccin van Janssen (Johnson & Johnson). Het 
zou volgens EMA om dezelfde tromboseklachten gaan als bij het vaccin van AstraZeneca en 
is, voor zover bekend, het eerste sterfgeval dat in verband wordt gebracht met het Janssen-
vaccin.  

Er zijn in totaal vier meldingen gedaan over combinatie van trombose en een verlaagd aantal 
bloedplaatjes na vaccinatie met het middel van Janssen. Drie van die vier gevallen deden zich 
voor in de Verenigde Staten, waar het vaccin al wordt gebruikt. Het vierde geval gebeurde 
tijdens proeven met het vaccin, die in meerdere landen werden gehouden. In welke groep het 
sterfgeval zich voordeed, is niet bekend. Bron: AD, 9 april 2021.  

Nog te vroeg om conclusies te verbinden aan bijwerkingen Janssen vaccin 

Coronaminister Hugo De Jonge vindt het nog te vroeg om conclusies te verbinden aan het 
bericht van het Europees geneesmiddelenbureau EMA dat iemand is overleden door 
bloedklachten na toediening van het coronavaccin van Janssen. 
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‘Met dit signaal wordt aangetoond dat het systeem van internationaal onderzoek naar 
mogelijke bijwerkingen van vaccins werkt', zei De Jonge vrijdag na een bezoek aan Movianto, 
het bedrijf in Oss waar alle vaccins in Nederland liggen opgeslagen. 

Volgens De Jonge moet nu eerst worden onderzocht of er een oorzakelijk verband is tussen 
de vaccinatie en de klachten die zich daarna voordoen. Ook moet volgens de minister goed 
worden gekeken of mogelijke bijwerkingen door vaccinatie zwaarder wegen dan de baten van 
inenting. Bron: AD, 9 april 2021.  
 
 
Farmaceut Janssen levert maandag eerste doses vaccin aan Nederland  
 
Farmaceut Janssen uit Leiden levert maandag zijn eerste flesjes coronavaccin aan Nederland. 
In totaal komen dan 79.200 doses, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) weten. Het is nog niet bekend wanneer het Janssen-vaccin voor het eerst wordt 
toegediend. Het is het vierde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar komt. Bron: AD, 9 
april 2021.  
 
 
Volgens EMA zijn bijwerkingen bij coronavaccin niet onverwacht  

 
Dat er bijwerkingen aan het licht komen bij een coronavaccin - zoals bij het vaccin van 
AstraZeneca - is op zich niet onverwacht, zegt Sabine Straus, voorzitter van 
de veiligheidscommissie voor medicijnen EMA.  
‘We zijn op grote schaal vaccins aan het toedienen aan veel gezonde mensen. Het lastige is 
dat we soms dingen langs zien komen. Soms gebeuren die bij toeval en soms, zoals nu, 
als mogelijke bijwerking van het vaccin.’ 

Die bijwerkingen zijn zeer zeldzaam, benadrukt Straus. Het is volgens haar nog niet 
duidelijk hoe het AstraZeneca-vaccin de klachten veroorzaakt. Het kan zijn dat het vaccin 
een immuunreactie oproept. 

Of bijvoorbeeld het geslacht of de leeftijd van de gevaccineerde een rol speelt bij de kans op 
klachten, kon de commissie niet vaststellen. Straus roept zowel gevaccineerden als artsen op 
om goed in de gaten te houden of er bijwerkingssymptomen zijn. 

‘Die gebeuren in de eerste twee weken na inenting. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om kortademigheid, pijn op de borst, zwellingen in de benen, aanhoudende buikpijn, zware 
en langdurige hoofdpijn of niet meer scherp kunnen zien.’ Bron: AD, 7 april 2021.   

Morgen geen mensen gevaccineerd met vaccin AstraZeneca door GGD 

De GGD's zullen morgen (donderdag) nog geen mensen vaccineren met het coronavaccin 
van AstraZeneca. Meer dan 1500 prikafspraken worden afgezegd. De prikpauze wordt met 
een dag verlengd. Bron: AD, 7 april 2021.   

Gezondheidsraad adviseert vaccineren met vaccin AstraZeneca te staken 
voor mensen onder 60 jaar  

De Gezondheidsraad staat op het punt minister Hugo de Jonge te adviseren het vaccineren 
met AstraZeneca voor 60-minners tot nader order te staken, meldt de Volkskrant. De Raad 
heeft zelfs even overwogen om het vaccin helemaal in de ban te doen, bevestigen meerdere 
bronnen rondom de Gezondheidsraad. 

Na de eerdere prikstop kreeg minister De Jonge het verwijt de wetenschap niet goed te hebben 
geraadpleegd. Daarom heeft de minister nu de Gezondheidsraad om een spoedadvies 
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gevraagd. Maar in het conceptadvies, waarover de Raad vanavond definitief de knoop moet 
doorhakken, staat dat het beter is om geen enkel risico te nemen. Om het vertrouwen in 
vaccinatie in het algemeen niet te schaden, moet Nederland er voorlopig van afzien om mensen 
onder de zestig het AstraZeneca-vaccin te geven. In de Gezondheidsraad zelf is daarover 
verdeeldheid. Bron: AD, 8 april 2021.   

Advies Gezondheidsraad: kinderen met  syndroom van Down, 
bloedkanker of morbide obesitas vaccineren met vaccin van Pfizer  

Kinderen van 16 en 17 jaar met bijvoorbeeld het syndroom van Down, bloedkanker of morbide 
obesitas zouden ook moeten worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Zij zouden het 
vaccin van Pfizer en BioNTech moeten krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Tot nu toe 
worden alleen volwassenen ingeënt. Bron: AD, 9 april 2021.  

Pfizer wil jongeren vanaf 12 jaar vaccineren 

De fabrikanten Pfizer en BioNTech willen dat hun coronavaccin wordt toegelaten voor 
jongeren  vanaf 12 jaar. Ze dienden in de Verenigde Staten al een verzoek in bij de 
verantwoordelijke instantie en zullen dat de komende dagen ook doen bij 
medicijnwaakhonden elders op de wereld, aldus de Amerikaanse farmaceut Pfizer vrijdag. 

Nu is het Pfizer/BioNTech-vaccin in de VS goedgekeurd voor gebruik vanaf 16 jaar. Een 
klinische studie in de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar heeft een effectiviteit van 100 procent 
aangetoond. De vaccinatie werd goed verdragen. De bijwerkingen kwamen overeen met die in 
de leeftijdsgroep van 16 tot 25 jaar, melden de bedrijven. Bron: AD, 9 aoril 2021. 

Vaccin AstraZeneca wordt versneld toegepast op 60-plussers, mensen 
kunnen niet zelf kiezen, kabinet beslist wie welk vaccin krijgt 

Nu het coronavaccin AstraZeneca niet meer voor mensen onder de 60 jaar wordt gebruikt, zal 
het middel volgens het ministerie van VWS versneld worden toegepast op 60-plussers, voor 
wie het minder risico's met zich meebrengt. 

Voor met name de jongere mensen wordt dit kwartaal nog gerekend op de levering van bijna 
8 miljoen Pfizer-vaccins, 3 miljoen vaccins van Janssen (waarvan er maar één prik nodig is in 
tegenstelling tot bij de andere vaccinaties) en ook nog eens 1,4 miljoen van Moderna. In het 
derde kwartaal komt er dan nog meer, bijvoorbeeld alleen al 5 miljoen vaccins van Moderna. 

Komende week kijkt het RIVM hoe het vaccinatiebeleid per groep moet worden aangepast, 
bijvoorbeeld voor het nog niet geprikte zorgpersoneel jonger dan 60. Er wordt geschoven met 
vaccins, maar niet met het tijdpad, zo is de bedoeling. Komende dinsdag komt daar 
waarschijnlijk al meer duidelijkheid over. 

Zorgminister Hugo de Jonge wil in de tweede helft van mei alle 60-plussers en mensen met 
een hoog risico als ze corona krijgen in elk geval voor de eerste keer hebben geprikt. 

Het blijft onmogelijk om zelf te kiezen voor een vaccin. Het kabinet beslist op basis van 
(internationale) adviezen wat het beste middel is voor wie. Bron: AD, 9 april 2021. 

Grens van drie miljoen vaccinaties gepasseerd 

Nederland heeft de grens van drie miljoen toegediende coronavaccinaties gepasseerd volgens 
het coronadashboard van de overheid. Daarop prijkte donderdag het getal 3.016.263. Dit is 
voor een deel gebaseerd op absolute gegevens en voor een deel op berekeningen. De meeste 
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prikken komen voor rekening van de GGD'en, die tot en met woensdag ruim twee miljoen 
prikken hebben gegeven. 

Het GGD-cijfer is hard, net als het aantal van 108.601 toegediende doses in ziekenhuizen. 
Daarbovenop komen de berekende cijfers van instellingen voor langdurige zorg en huisartsen. 
Hun registratiesystemen zijn niet gekoppeld aan het centrale systeem van het RIVM, daarom 
schat het instituut het aantal prikken dat is gezet in op basis van de afgeleverde doses. 

Vanwege de gedeeltelijke 'prikpauze' met het vaccin van AstraZeneca zijn in de laatste 
berekeningen geen cijfers over dit vaccin meegenomen. Huisartsen geven dit vaccin wel nog 
aan mensen boven de zestig jaar; die doses komen nu dus niet terug in het overzicht. 

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag te verwachten dat later deze maand 
de grens van vier miljoen toegediende vaccins wordt bereikt. De perikelen rond AstraZeneca 
hebben volgens hem 'relatief beperkte' gevolgen voor de vaccinatiecampagne als geheel. Bron: 
AD, 8 april 2021.   

Duizend extra prikken per dag in Eindhoven; GGD staat te popelen om 
verder op te schalen 

 
Met ingang van donderdag gaat het aantal mensen dat een prik krijgt in het Indoor 
Sportcentrum enorm omhoog, van 1200 naar 2200 per dag. Dankzij een ingrijpende 
verbouwing kan GGD hier straks 5.000 prikklanten per dag aan - als Nederland maar eenmaal 
de benodigde miljoenen vaccins binnenkrijgt. 
 
Als de openingstijden worden verruimd, kunnen er zelfs nog meer dan 5.000 mensen per dag 
gevaccineerd worden. ‘Wij willen heel graag. Wij zijn er klaar voor’, zegt Janneke Hogenkamp, 
een van de vier teamleiders vaccinatie van de GGD Brabant Zuidoost. Ze doet haar verhaal 
woensdagavond, terwijl om haar heen de priklocatie in Eindhoven wordt verbouwd. Grootste 
ingreep is het loskoppelen van de administratie van het prikken. Omdat mogelijk te maken is 
achter de tribunes een rij van 26 gloednieuwe balies opgetrokken.  Bron: ED, 8 april 2021. 
 

Geen 100 maar 28 testlocaties gerealiseerd 

Van de honderd door minister Hugo de Jonge beloofde testlocaties zijn er maar achtentwintig 
gerealiseerd. Dat meldt Trouw op basis van gegevens van de stichting Open Nederland. 

In februari beloofde De Jonge de Tweede Kamer dat er begin april honderd nieuwe teststraten, 
speciaal voor toegangstests, operationeel zouden zijn. Maar er zijn nu slechts 28 van zulke 
testlocaties. 

Voor inwoners van bijvoorbeeld Drenthe die dit weekend graag willen deelnemen aan een 
activiteit waarvoor een negatieve coronatest is vereist, zit er niets anders op dan af te reizen 
naar een testlocatie in Leeuwarden of Groningen. In Drenthe is er namelijk geen. Naar 
verwachting openen rond 16 april vijf extra testlocaties, waaronder één in Assen. Bron: AD< 
8 april 2021.  
 
Volgens ANBO moet er betere en eenduidige voorlichting komen over 
vaccin AstraZeneca 
 
Ouderenorganisatie ANBO vindt dat er snel goede en eenduidige voorlichting moet komen 
over het AstraZeneca-vaccin. ,,De onduidelijkheid door het stoppen, weer opstarten en daarna 
deels weer stoppen met dit vaccin zorgt voor onrust'', stelt de organisatie. 
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‘Het is van het grootste belang dat 60-plussers, die nog wel zullen worden ingeënt met 
AstraZeneca, vertrouwen hebben in het vaccin. Dit lukt alleen als er goede antwoorden komen 
op vragen als: wat zijn de risico's, hoe groot is dat, hoe herken ik bijwerkingen en wat moet ik 
dan doen?’  
 
De ouderenorganisatie wil ook weten welke gevolgen het besluit heeft voor de planning van de 
vaccinaties. ‘Het is nu onduidelijk wie welk vaccin krijgt en wanneer dat zal zijn.' Bron: De 
Stentor, 8 april 2021. 
 

Hoe al die zelftesten organiseren vragen zich universiteiten en 
hogescholen af 

Universiteiten en hogescholen breken zich het hoofd over de zelftesten 
voor honderdduizenden studenten, schrijft dagblad Trouw. Het hoger onderwijs weet, een 
week na de persconferentie van het kabinet erover, nog niet hoe ze die moeten organiseren. 
De tests maken het hervatten van het onderwijs vanaf  26 april mogelijk.  

Een brief die vandaag door het ministerie van onderwijs naar de universiteiten en 
hogescholen wordt gestuurd moet meer helderheid verschaffen. Dat is nodig, want het hoger 
onderwijs kampt met veel vragen over hoe dit te organiseren. Hoe komen bijvoorbeeld de 
miljoenen tests bij de studenten terecht? En hoe zit het met controle? Bron: AD, 2 april 2021.  

Zelftest in apotheken 

Zelftests voor corona liggen inmiddels in enkele honderden apotheken. Dat blijkt uit een 
rondgang van persbureau ANP. Naar de coronazelftesten is veel vraag, melden meerdere 
apotheekketens. Ook online kunnen de zelftests inmiddels worden besteld. Bij sommige 
verkopers worden bestellingen zelfs op dezelfde dag geleverd. 

BENU, met ongeveer driehonderd apotheken een van de grootste ketens van Nederland, moet 
constant een nieuwe voorraad bestellen. BENU ontving vandaag vijftigduizend zelftests, 
waarmee aan de vraag voor het Paasweekend wordt voldaan. Ook bij de Pluriplus-apotheken, 
ruim driehonderd vestigingen in totaal, liggen de zelftests sinds gisteren in de schappen. Bron: 
AD, 2 april 2021.   

Na half april coronasneltest beschikbaar voor onderwijs  

Het ministerie van Onderwijs beloofde in december dat onderwijspersoneel gebruik zou 
kunnen gaan maken van coronasneltests, maar vier maanden later zijn ze nog altijd niet 
beschikbaar. Nu blijkt echter dat leraren via een bestaande financiële regeling van het 
ministerie van Volksgezondheid toch al in aanmerking komen voor een gratis coronasneltest, 
schrijft De Telegraaf. 

‘Een vreemde zaak, want we zijn er niet op gewezen door het ministerie van Onderwijs', zegt 
Yvonne Hof, voorzitter van het college van het bestuur van basisschool De Meerkring in 
Amersfoort tegen de krant. De basisschool gebruikt de tests nu drie weken. 

Uit een rondgang van de krant blijkt echter dat De Meerkring slechts een van de 
weinige schoolbesturen is die gebruikmaken van de regeling, omdat maar weinig scholen van 
de omweg afweten. 

Ook het ministerie van Volksgezondheid zelf wist volgens de krant niet dat er scholen zijn die 
een aanvraag voor de regeling indienen, maar erkent dat het wel mogelijk is. Het ministerie 
betwijfelt echter of de regeling voor scholen de handigste weg is. ‘Dit loopt via het ministerie 
van Onderwijs’, aldus een woordvoerder. Maar door dat ministerie zijn de sneltests tot nu nog 
niet grootschalig aan scholen ter beschikking gesteld. 
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In een reactie laat het ministerie van Onderwijs weten dat alle scholen ook via hen vanaf half 
april over sneltests kunnen beschikken.  Bron: 3 april 2021.    

Coronazelftest bij meerdere winkels al uitverkocht 

Het gaat hard met de coronazelftests bij Etos. De test die de drogisterijketen sinds vandaag 
verkoopt, zijn bij meerdere winkels al uitverkocht. Er is geen maximum dat een klant mag 
kopen maar Etos vraagt mensen 'ook een beetje aan elkaar' te denken, zegt een woordvoerder. 
Bij sommige vestigingen stond vanochtend al een rij. 

De eerste dagen heeft elk filiaal maar een beperkt aantal van de zelftests. Het gaat om enkele 
tientallen. Vanaf volgende week zou de beschikbaarheid toe moeten nemen. Etos benadrukt 
dat de test is bedoeld om preventief te testen. ‘Bijvoorbeeld als mensen met Pasen bij een 
kwetsbaar familielid op bezoek willen gaan.' 

De test die Etos verkoopt is van producent Roche en kost 8 euro 99. Het ministerie van 
Volksgezondheid keurde vorige week twee tests versneld goed, die van Roche en van 
Biosynex. De Rijksoverheid waarschuwt dat de uitslag van een zelftest minder nauwkeurig is 
en niet moet worden gebruikt bij coronaklachten. 

Ook iemand die in de buurt was van iemand die corona heeft en voor iemand die 
terugkeert uit een hoogrisicogebied bieden de testen geen zekerheid. Dan is een testafspraak 
bij de GGD noodzakelijk. Zelftesten zijn evenmin bedoeld als toegangstest, risicogroepen, 
mantelzorgers of zorgverleners. Bron: AD, 3 april 2021.   

Coronazelftest in Kruidvatwinkels 

Vanaf zaterdag 10 april zijn in alle Kruidvat-winkels in Nederland corona zelftesten te koop. 
Het betreffen testen die van de overheid ontheffing hebben gekregen om als zelftest verkocht 
te worden en zijn makkelijk in gebruik. Met deze testen kan iedereen thuis een test bij zichzelf 
afnemen of dit door een huisgenoot laten doen. De uitslag van de test is na een kwartier 
bekend. De zelftest is verkrijgbaar voor de introductieprijs van5 euro 

De test wordt toegepast aan de hand van een eenvoudige handleiding. Voor het gebruik van 
de test is het raadzaam de neus te snuiten, hierdoor komt het neusslijm naar voren. Daarna 
moet de kop van het wattenstaafje in de neus worden geplaatst en aan de binnenkant van de 
neusgaten worden geroteerd. Vervolgens wordt het wattenstaafje in een buisje met 
testvloeistof geplaatst, om daarna enkele druppels op het testvlak te laten vallen. Het resultaat 
is binnen 15-30 minuten zichtbaar. Mensen die positief getest zijn wordt verzocht in 
quarantaine te gaan en contact op te nemen met de GGD. Bron: AD, 8 april 2021. 

Werkgeversorganisaties stellen dat ook zonder sneltest meer delen van 
maatschappij open kunnen 

Ook zonder sneltesten op corona zouden meer delen van de maatschappij open kunnen. Zo 
zouden horecazaken weer veilig gasten kunnen verwelkomen op hun terrassen. Dat stellen 
werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de proeven waarbij 
Nederlanders naar musea, dierentuinen, evenementen en andere openbare gelegenheden 
mogen als ze een negatief testbewijs kunnen overleggen. 

‘Wij pleiten al sinds het najaar voor het introduceren van testen om meer mogelijk te 
maken dan op basis van de epidemiologische situatie van de routekaart mogelijk zou zijn. 
Zowel ondernemers als hun klanten snakken er naar dat er meer mogelijk wordt en dit geeft 
wat licht aan het einde van de tunnel,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 
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Toegangstest geen voorwaarde voor heropening terrassen, café’s 
restaurants volgens KHN 

Toegangstesten op het coronavirus moeten wat de horecabranche betreft geen voorwaarde zijn 
voor de heropening van cafés, restaurants of buitenterrassen. Dat laat branchevereniging 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten nadat het kabinet heeft bekendgemaakt met 
toegangstests weer bezoek aan onder andere musea, dierentuinen, sportwedstrijden en 
andere evenementen mogelijk te maken. Bron: De Stentor, 6 april 2021. 

 

De wagen waarmee Joop van Ooijen protesteert tegen abortus geparkeerd aan de Oosterlaan, 
net niet voor het gebouw van de abortuskliniek. © Frans Paalman  
 
 
Directeur abortuskliniek Zwolle wil landelijke regels: ‘bufferzone biedt te 
weinig bescherming’ 
 
Demonstranten bij de abortuskliniek in Zwolle houden zich aan de bufferzone en blijven op 
gepaste afstand. Toch vindt Margreet Jansen, directeur van de kliniek, dat vrouwen nog steeds 
niet genoeg worden beschermd. Ze pleit voor strengere, landelijke regels op een bijeenkomst 
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 
 
Maandelijks staan de mannen van de streng christelijke partij Jezus Leeft met hun 
spandoeken aan de overzijde van de abortuskliniek te demonstreren tegen abortus. Altijd met 
hetzelfde doel: zwangere vrouwen aanspreken om hen zo op andere gedachten te brengen. 
Bron: De Stentor, 2 april 2021. 
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Het Stadscafé is onderdeel van een culinaire wandeling door Apeldoorn. Manager Stefan 
Kanne over de populariteit: ‘Het nieuwe is eraf bij bezorgen en afhalen.’ © Maarten Sprangh 

 

Culinaire wandelingen zijn schot in de roos: ‘bewegen en lekker eten, dat 

vinden we leuk’ 

De een is te voet. De ander op de fiets. En het kan zelfs in de auto. Het aantal culinaire tochten 
langs horeca in deze regio neemt in rap tempo toe. Waar komt de populariteit vandaan? 

Kampen heeft de Coronawandeling. Zwolle de Frituurloop en Sportroute. Deventer de Sterke 
Beentjes en Take Away Wandeling. Het Vechtdal de Route Culinair. Zutphen doet aan de 
Sunday Hike. En Apeldoorn heeft nu ook een Tasty Walk. Zomaar een greep uit de culinaire 
wandelingen die in ruim een maand tijd zijn ontstaan. En veel bezoekers trekken. Zo waren 
in Zutphen de eerste zestig kaarten binnen enkele minuten uitverkocht. Bron: De Stentor, 1 
april 2021. 

 

Genieten van snacks, terwijl boa's ingrijpen bij de verkoop van alcohol tijdens de eerste 
Frituurloop in Zwolle. © Foto Frans Paalman Zwolle 
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Happen en stappen! Frituurloop in Zwolle groot succes, tot de boa’s komen: ‘4000 euro is veel 
frietjes’ 
 
‘Wat moeten we anders?’ Die retorische vraag is voor de vele deelnemers aan de eerste 
Frituurloop in Zwolle dé reden om mee te doen: een verzetje in tijden van verveling. Honderden 
Zwollenaren doen dit weekend mee aan de wandeltocht langs vijf snacktenten. Maar als de 
boa’s komen, lijkt het initiatief ten onder te gaan aan het eigen succes. 
 
‘Hier kijk, in mijn rugtas zit een fles wijn, een kleinere fles wijn en blikjes Malibu cola. Je moet 
goed gehydrateerd blijven tijdens zo’n wandeltocht hè’, lacht Sanderijn Jaspers Focks (29). 
Met een frietzak en een ‘Frikandel van het Huys’ staat ze samen met haar vriendin Babet 
Tielbeke (26) voor het Swolsch Friethuys. Muts op, sportschoenen aan. Ze zijn onwijs fanatiek. 
‘De laatste tent zit achter in Zuid, daar gaan we echt niet heen. ’ Bron: De Stentor, 6 maart 
2021.  
 

 

Karin van der Vennen heeft een hardlooproute bedacht. Onderweg doen deelnemers 
bewegingsoefeningen. Vlnr: Lotte Meerman, Karin van der Vennen, Eltekeh luijendijk. ©  foto 
Pedro Sluiter  
 
Zwolse Sportroute moet coronakilootjes laten verdwijnen 
 
Sinds de coronacrisis schieten al dan niet commerciële wandelroutes als paddenstoelen uit 
de grond. De Zwolse Karin van der Vennen wil met haar Sportroute vooral de strijd met 
crisispondjes aangaan. De routes zijn voorzien van een flink aantal oefeningen. Zaterdag was 
de aftrap in Park de Wezenlanden.  
 
Ze maakt zich oprecht zorgen, vertelt Van der Vennen aan de rand van het park. Sportief 
gekleed, want gezondheid heeft ze hoog in het vaandel. ‘We zijn gezamenlijk miljoenen 
coronakilo’s aangekomen, zei demissionair premier Mark Rutte onlangs tijdens een 
persconferentie. Met de sportscholen dicht en het lekkere eten binnen handbereik is het lastig 
om deze kilo’s weer kwijt te raken. Zitten is het nieuwe roken, zeggen ze niet voor niets. Meer 
dan de helft van alle Nederlanders kampt met overgewicht. Dat vind ik verontrustend.’  Bron: 
De Stentor, 21 maart 2021. 
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Droog en warm in auto smullen langs Vecht en Reest: Route Culinair 
smaakt naar meer 

 
Ondanks de buien die soms gepaard gingen met stevige rukwinden was het zaterdag voor de 
driehonderd deelnemers aan de Route Culinair du Vechtdal  genieten geblazen. Bij zeven 
restaurants in de vallei van de Vecht en het Reestdal kregen ze in hun voertuig zeven heerlijke 
gerechtjes voorgeschoteld.  Bron: De Stentor, 14 maart 2021. 
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Marieke van den Berg organiseert verrassingsreisjes in Nederland  © Angeliek de Jonge 

Op avontuur in Nederland: waarom niet? Marieke (30) regelt de meest 
bijzondere verrassingsreisjes 
 
Al ruim een jaar zijn er nauwelijks tripjes naar het buitenland mogelijk. Ook voor de reislustige 
Marieke van den Berg (30) gooit de coronacrisis roet in het eten als het gaat over haar 
reisplannen. Dán maar op avontuur in Nederland, is nu haar motto.   
 
De Utrechtse runt inmiddels haar eigen reisbureau en stuurt mensen op verrassingsreis naar 
de meest avontuurlijke locaties in Nederland. Bron: AD, 2 april 2021.  
 
 

 

De brandende vuilcontainer naast de priklocatie van de GGD © Luciano de Graaf 
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Beveiliger betrapt vier brandstichters bij priklocatie GGD in Apeldoorn 
 
Een beveiliger heeft vannacht vier brandstichters betrapt. Het viertal stak een afvalcontainer 
in brand op een parkeerplaats aan de Zilverschoon in Apeldoorn. De container stond tegenover 
Sporthal Mheenpark in Apeldoorn, waar door de GGD wordt gevaccineerd tegen het 
coronavirus. 
 
De beveiliger zag de personen rond 00.20 uur rond de container lopen. Toen hij beter ging 
kijken zag hij hoe een van hen er iets ingooide waarna brand uitbrak. Hierop belde hij de 
brandweer. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had het vuur snel onder controle 
waardoor een naast de container geparkeerde auto geen schade opliep. 
 
De container lag vol met afval, daarom koste het de brandweer aardig wat tijd om alle 
brandende resten eruit krijgen. Na ongeveer een uur was de brand helemaal uit waarop de 
brandweer kon in pakken en terug naar de kazerne kon. 
 
De brandstichters zijn er na de brandstichting direct vandaar gegaan. De politie heeft nog 
naar hen gezocht in het Mheenpark, maar voor zover bekend is er niemand aangehouden. 
Bron: AD, 2 april 2021.   
 

 

© Peter Franken  

Drie ambtenaren in ziekenhuis na corona-uitbraak op stadhuis 

De coronauitbraak op het Zoetermeerse stadhuis na de verkiezingen is beperkt gebleven tot 
negen ambtenaren. Drie van hen belandden in het ziekenhuis. 

Bijna allemaal zijn de gemeentemedewerkers flink ziek geweest, zegt een woordvoerder van de 
gemeente. De ziek geworden ambtenaren werkten allemaal achter de schermen en niet op het 
stembureau in het stadhuis. Ze zijn dus niet in contact geweest met de stemmers.  

Na de verkiezingen op woensdag 17 maart kregen enkele ambtenaren op het stadhuis 
gezondheidsklachten. Ze lieten zich op corona testen en vijf van hen bleken besmet te zijn. 
Omdat het stadhuis die verkiezingsdag het centrum was van de tientallen Zoetermeerse 
stembureaus en ‘s avonds ook de voorzitters van die stembureaus naar het stadhuis waren 
gekomen om de resultaten af te leveren, luidde de gemeente meteen de alarmbel onder 
vrijwilligers en ambtenaren. 
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De daarop volgende dagen kwamen meer testresultaten binnen en nog drie mensen bleken 
besmet. Uiteindelijk blijkt de uitbraak negen ambtenaren te hebben bereikt, van wie er drie 
in het ziekenhuis opgenomen moesten worden. De laatste week zijn er geen nieuwe 
besmettingen meer bijgekomen. 

Zoetermeer is niet de enige gemeente waar na de verkiezingen een corona-uitbraak was. Ook 
in het Gelderse Bronckhorst werden drie stembureauleden ziek. In Eindhoven  is ook een 
geval bekend van een medewerker van een stembureau die na afloop positief testte. 

Gemeenten troffen veel maatregelen om een mogelijke uitbraak op stembureaus tegen te gaan. 
De stembureauleden droegen handschoenen en mondkapjes en voor de stemmers was er een 
desinfecterende handgel. Ook waren kuchschermen aanwezig en werd de anderhalve meter 
in de gaten gehouden. Wie in Zoetermeer stemde, kreeg een nieuw potlood dat mee naar huis 
mocht worden genomen. Bron: AD, 2 april 2021.   

Besmettingen op stadhuis lopen verder op 

Bij een aantal medewerkers van het stadhuis zijn besmettingen met het coronavirus 
vastgesteld. Volgens burgemeester Michel Bezuijen is het aantal inmiddels van vijf naar acht 
gestegen.  

‘We hopen dat het daarbij ook blijft. We hebben de afgelopen dagen alle mensen die vorige 
week op het stadhuis zijn geweest en op de stembureaus op de hoogte gesteld.’ 
 
Ook zijn er twee gevallen van besmettingen vastgesteld bij twee stembureaus. ‘Twee personen 
op ‘t Seghe Waert werden positief getest, maar dat was niet gerelateerd aan de verkiezingen, 
zo heeft de GGD vastgesteld. We hebben wel alle stembureauleden uit voorzorg geïnformeerd.’ 

Ook op de Kadelaan werd een persoon positief getest. ‘Ook daar zijn alle mensen actief 
geïnformeerd en ook daar hebben we gevraagd om zich preventief te laten testen en in 
quarantaine te blijven, zodat vastgesteld kan worden of men wel of niet positief is’, vertelt 
Bezuijen.  

‘We hopen natuurlijk dat de mensen die besmet zijn geraakt heel snel weer beter worden en 
we hopen dat dit klein blijft. We hebben alle maatregelen getroffen die nodig zijn in overleg 
met de GGD om ervoor te zorgen dat dit niet verder gaat en dat dit een kleine uitbraak blijft.’ 
Bron: AD, 24 maart 2021. 

Stembureauleden in Bronckhorst hadden corona; kans op besmetting 
‘nihil’ 

Drie mensen die bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer op stembureaus in de 
gemeente Bronckhorst hebben gezeten, zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om 
personen die hebben meegewerkt op stembureaus in Hengelo en Zelhem.  

Dat meldt de gemeente Bronckhorst. Volgens de gemeente zijn de risico’s voor kiezers 
‘nagenoeg nihil’ geweest. De gemeente baseert dat oordeel op ingewonnen advies van de 
GGD.  Bron: AD, 22 maart 2021.   

Besmette ambtenaren liepen niet rond op stembureau Stadhuis 

De vijf Zoetermeerse ambtenaren bij wie afgelopen weekend corona is vastgesteld, hebben 
volgens de gemeente geen contact gehad met stemmers die stembureau Stadhuis bezochten. 

Na de verkiezingen kregen enkele ambtenaren op het stadhuis gezondheidsklachten en lieten 
zich op corona testen. Ze testten positief, meldde burgemeester Michel 
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Bezuijen maandagavond. Hij vertelde de politiek tijdens een vergadering dat de besmettingen 
zaterdag bekend werden en daarna volgens de draaiboeken is gereageerd. Behalve dat deze 
medewerkers in isolatie zijn gegaan zocht de gemeente ook meteen uit met wie ze in contact 
zijn geweest. 

De woordvoerder zegt dat het om vijf ambtenaren gaat die ‘achter de schermen werkten’. ‘Deze 
mensen hadden op verkiezingsdag een ondersteunende rol en zaten niet op het stembureau. 
Ze  hebben dus geen contact gehad met stemmers.’ 

Wel werkten de ambtenaren die avond samen met collega’s, en ook de voorzitters van de 
tientallen stembureaus uit de hele stad meldden zich op het stadhuis om de resultaten af te 
leveren. ‘Mensen laten zich nu testen. De komende dagen weten we meer’, zegt de 
woordvoerder. De publieksbalies in het stadhuis zijn gewoon open. Bron: AD, 23 maart 2021. 

Corona-uitbraak onder ambtenaren in Zoetermeer na verkiezingen 

Na de verkiezingsdagen is bij ambtenaren op het stadhuis corona vastgesteld.   

Dat meldde een bezorgde burgemeester Michel Bezuijen maandagavond tijdens een 
commissievergadering. Volgens hem zijn de besmettingen zaterdag geconstateerd. ‘We hebben 
meteen maatregelen getroffen en de betreffende medewerkers zijn in isolatie gegaan. 
Natuurlijk hopen wij dat ze snel weer beter  zullen zijn’, zei Bezuijen die het voor alle 
betrokkenen ‘uitermate vervelend’ vindt.  

‘Het gaat niet om tientallen, maar om kleinere aantallen. Maar we weten natuurlijk nog niet 
of er andere mensen mogelijk besmet zijn geraakt. Mensen laten zich nu testen. De komende 
dagen weten we meer. Je kunt niet garanderen dat er niet meer mensen besmet zijn.’ 

‘We hebben meteen het draaiboek dat voor dit soort situaties klaarligt uit de kast gehaald. We 
hebben iedereen die heeft meegeholpen met de verkiezingen van vorige week geïnformeerd en 
de GGD op de hoogte gesteld.’ 

Tijdens de verkiezingen deed de gemeente er alles aan om op de stembureaus besmettingen 
te voorkomen. Zo  moest iedereen een masker op en handen desinfecteren, en werd een 
potlood maar één keer gebruikt.   

Voorlopig blijft het stadhuis gewoon open. Bron: AD, 22 maart 2021.  
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Infectieziektes, andere dan corona, namen enorm af door het vele handen wassen © 
Hollandse Hoogte / ANP   
 
 
Spectaculaire daling van kinkhoest door het vele handen wassen  

 
De coronacrisis heeft ook positieve bijwerkingen, ziet de GGD in de regio Den Haag. Door het 
vele handen wassen zijn er nog maar weinig mensen in de Haagse regio die kinkhoest of een 
andere infectieziekte oplopen. Het aantal gevallen van kinkhoest zakte spectaculair van 
vierhonderd naar vijfenzestig. 
  
In totaal liepen in Den Haag en omliggende gemeenten het afgelopen jaar 299 mensen een 
infectieziekte op, anders dan corona. Een jaar eerder, in 2019, waren het er nog 816. Dat 
meldt de GGD Haaglanden in het epidemiologisch bulletin. 
 
Volgens de GGD is de grote daling te danken aan ‘algemene hygiëneadviezen en landelijke 
maatregelen zoals de lockdown in Nederland’. Die verkleinen de kans op besmettingen. 
 
Door het vele handen wassen zijn er nog maar weinig mensen in de Haagse regio die kinkhoest 
of een andere infectieziekte oplopen. Het aantal gevallen van kinkhoest zakte spectaculair van 
vierhonderd naar vijfenzestig. Het is een positief bijeffect van de huidige coronacrisis.  
 
De coronamaatregelen blijken niet alleen tegen Covid-19 te helpen, maar maken ook korte 
metten met andere infectieziekten, zoals kinkhoest. In totaal liepen in Den Haag en 
omliggende gemeenten het afgelopen jaar 299 mensen een infectieziekte op, anders dan 
corona. Een jaar eerder, in 2019, waren het er nog achthonderdzestien. Dat meldt de GGD 
Haaglanden in het epidemiologisch bulletin, een kwartaalblad. 
 
Volgens de GGD is de grote daling te danken aan ‘algemene hygiëneadviezen en landelijke 
maatregelen zoals de lockdown in Nederland’. Die verkleinen de kans op besmettingen. In de 
laatste maanden van 2020 daalde het aantal kinkhoestmeldingen bijna tot nul. In heel 2020 
waren het er vijfenzestig, tegen vierhonderd een jaar eerder. Omdat veel mensen in het 
afgelopen jaar afzagen van een trip naar het buitenland daalde ook het aantal besmettingen 
met bijvoorbeeld malaria en hondsdolheid. 
 
Voor infectiebestrijding was het jaar 2020 ‘een bijzonder en hectisch jaar, dat werd 
gedomineerd door de coronapandemie’, aldus het artikel in het bulletin. Bron: AD, 2 april 
2021. 
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Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op de intensive cares is met 17 gestegen 
naar 705. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor 
het eerst sinds 11 januari dat dit aantal boven de 700 uitkomt. 

Het totaalaantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook licht gestegen. Momenteel 
behandelen ziekenhuizen 2330 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Dat zijn er 3 meer dan op donderdag. 

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1625 coronapatiënten, 14 minder dan een dag 
eerder.  

Voor het eerst in vier weken is het gemiddeld aantal coronagevallen per week gedaald. Dat 
komt omdat tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 7296 nieuwe coronagevallen 
geregistreerd werden, fors minder dan eerdere dagen.  

De vorige vrijdagen waren er meer positieve tests. Bovendien zijn het aanmerkelijk minder 
gevallen dan op woensdag (7649) en donderdag (7858). Meestal piekt het aantal positieve tests 
juist op vrijdagen en zaterdagen. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 51.750 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat komt neer 
op 7393 nieuwe gevallen per dag. In de week tot aan donderdag waren er elke dag gemiddeld 
7433 besmettingen aan het licht gekomen. De laatste keer dat het gemiddelde lager lag dan 
de dag ervoor was op 7 maart. 

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen 24 uur is gemeld dat zeventien 
coronapatiënten zijn overleden. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 9 oktober. In 
de afgelopen week steeg het aantal sterfgevallen met 158, gemiddeld ruim 22 per dag, en dat 
is het laagste peil sinds half oktober. Bron: AD, 2 april 2021.  

Coronabesmettingen in Oost-Nederland dalen, Olst-Wijhe scoort als een van de slechtste van 
het land. Na een paar dagen van stijging, is er vandaag in Oost-Nederland een daling te zien 
van het aantal nieuwe coronabesmettingen. In de afgelopen 24 uur werden er in deze regio 
698 mensen positief getest, 52 minder dan gisteren.  

IJsselland en Flevoland laten een daling zien, Noord- en Oost-Gelderland juist een stijging. In 
Flevoland kregen de afgelopen 24 uur 127 mensen een positieve testuitslag, 37 minder dan 
gisteren. In IJsselland werden 175 besmettingen genoteerd, 39 minder dan een dag eerder. 
Noord-en-Oost-Gelderland registreerde 396 nieuwe coronagevallen, 27 meer dan gisteren. 

Olst-Wijhe, dat gisteren uit het niets donkerrood kleurde, behoort vandaag gemiddeld tot een 
van de slechts scorende gemeenten van het land. Zeewolde schiet ook naar de donkerrode 
kleur. Daar is het gemiddelde aantal besmettingen meer dan verdrievoudigd . Apeldoorn 
behoort absoluut 105 besmettingen tot één van de plaatsen met de meeste besmettingen van 
het land.  

Positieve uitschieter is Brummen. Daar werden minder dan 7 besmettingen per 100.000 
inwoners genoteerd, daarmee haalt Brummen de beste mogelijke score. 

In heel Nederland zijn er de afgelopen 24 uur 7296  nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat 
zijn er minder dan de afgelopen twee dagen. Door deze cijfers is het weekgemiddelde voor het 
eerst sinds vier weken gedaald. In de afgelopen zeven dagen zijn 51.750 positieve tests gemeld. 
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Rotterdam testte met 348 absoluut gezien opnieuw de meeste besmettingen. Amsterdam telde 
er 288, Den Haag 268, Utrecht 148, Tilburg 119 en Apeldoorn 105. Bron: De Stentor, 2 april 
2021.  
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Rustig bij kerken in Krimpen aan den IJssel en op Urk 

 
De eerste paasvieringen bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel en de Sionkerk in Urk 
zijn rustig verlopen. Beide kerken kwamen de afgelopen week in het nieuws 
vanwege incidenten en bedreigingen rond hun besluit om veel meer dan de door de overheid 
geadviseerde dertig mensen toe te laten. Ook vanavond, op Goede Vrijdag, kwamen er 
weer veel kerkgangers op de diensten af. 
 
Bij de Mieraskerk hielden alle aanwezigen zich, volgens de kerk, aan de geldende 
coronaregels. De mensen houden 1,5 meter afstand van elkaar, daar is volgens een 
woordvoerder van de kerk voldoende ruimte voor. De kerk laat wel meer mensen toe dan de 
dertig die de overheid adviseert vanwege het coronavirus. 
 
Bij de Sionkerk in Urk, en andere kerken in Urk, was er zichtbaar politie aanwezig. Ook daar 
waren veel kerkgangers. Er deden zich geen incidenten voor. 
 
Pasen begint druk, maar zonder incidenten bij ‘omstreden’ kerken. De eerste paasvieringen 
bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel en de Sionkerk in Urk zijn rustig verlopen. Beide 
kerken kwamen de afgelopen week in het nieuws vanwege incidenten en bedreigingen rond 
hun besluit om veel meer dan de door de overheid geadviseerde dertig mensen toe te laten. 
Ook vrijdagavond kwamen er weer veel kerkgangers op de diensten af. 
 
Bij de Mieraskerk hielden alle aanwezigen zich, volgens de kerk, aan de geldende coronaregels. 
De mensen houden 1,5 meter afstand van elkaar, daar is volgens een woordvoerder van de 
kerk voldoende ruimte voor. De kerk laat wel meer mensen toe dan de dertig die de overheid 
adviseert vanwege het coronavirus. 
 
Bij de Sionkerk in Urk, en andere kerken in Urk, was er zichtbaar politie aanwezig. Ook daar 
waren veel kerkgangers. Er deden zich geen incidenten voor. 
 
De kerken in Krimpen en Urk kwamen vorig weekend in het nieuws, omdat ze honderden 
kerkgangers toelieten vanwege ‘geestelijke nood’ van de gelovigen. Kerken hebben een 
uitzonderingspositie wat betreft de coronaregels. Toen journalisten voorafgaand aan die 
diensten om reacties wilden vragen, werden ze belaagd.  
In Krimpen werd een journalist van RTV Rijnmond in zijn rug geschopt door een kerkganger. 
In Urk belandde een verslaggever van PowNed op de motorkap van een auto die wilde 
parkeren. De schopper in Krimpen werd al tijdens de kerkdienst aangehouden. De 
automobilist op Urk moest de volgende dag op het politiebureau verschijnen. De man was 
vrijdagavond ook weer in de kerk aanwezig. 
 
Bij de Mieraskerk in Krimpen ging eerder deze week midden in de nacht nog een vuurwerkbom 
af. Dat zorgde voor lichte schade aan het gebouw. Toen er ook nog een brief binnenkwam 
waarin werd gedreigd de kerk in brand te steken, werd de beveiliging opgeschroefd. Er hangen 
nu camera's en rond diensten is er ook politie aanwezig.  

Beide kerken hebben inmiddels wel besloten de diensten toch weer anders in te richten. De 
Sionkerk besloot de kerkgemeenschap in twee delen op te splitsen. De families van wie de 
achternaam begint met de letters A tot en met L zijn ’s avonds welkom op Goede Vrijdag en 
op de avond van eerste paasdag. De families met een achternaam beginnend met M tot Z 
kunnen zondagochtend en tweede paasdag terecht.  
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Mieraskerk in Krimpen viert Goede Vrijdag met veel bezoekers binnen en komt met een 
verklaring. © Jan Kok | Boomerang Fotografie 

‘We willen dat bezoekers rustig naar een dienst kunnen komen, zonder dat ze lastig gevallen 
worden’, zei secretaris Van Haaften tegen verschillende media. ‘Er zijn signalen dat de 
gebeurtenissen van afgelopen zondag zich kunnen herhalen en dat willen we niet.’ 

De dominee van de christelijk gereformeerde Eben-Haëzerkerk op Urk roept journalisten op 
om kerkgangers dit weekend met rust te laten, meldt Omroep Flevoland. Zondag is volgens 
de dominee een ‘afgezonderde’ dag.  ‘Om onze mensen nou te storen op weg naar de kerk, 
daarvan weet ik niet of dat zo respectvol is’, zegt de dominee. Sinds vorig jaar juli ontvangt de 
Eben-Haëzerkerk ongeveer tweehonderdtwintig kerkgangers. Bron: AD, 2 april 2021.  

 

 

Ook in het paasweekend stroomt de Mieraskerk in Krimpen aan de IJssel weer vol. Bron: De 
Telegraaf, 5 april 2021. 
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Een verslaggever van omroep PowNed in gesprek met kerkgangers op de parkeerplaats van de 
Sionkerk  © Rob Voss  
 
 
Politieke partijen op Urk willen ‘persvrije corridor’ bij kerkdiensten 

 
Enkele politieke partijen op Urk willen dat journalisten minder ruimte krijgen rondom 
kerkdiensten. SGP en Hart voor Urk zien graag dat burgemeester Cees van den Bos iets doet 
tegen journalisten die kerkgangers bij een kerk aanspreken. Dat is Van den Bos echter niet 
van plan. 
 
‘De pers moet niet te opdringerig en te provocerend te werk gaan. Het is niet de bedoeling bij 
elke willekeurige kerkganger een stok met microfoon onder de neus te drukken’, zei SGP-
raadslid Hendrik Jan Kaptijn donderdagavond bij de raadsvergadering op Urk. Bron: De 
Stentor, 9 april 2021. 
 

Tweede Feyenoorder met corona: Rotterdammers missen vijf spelers 

tegen Fortuna 

Feyenoord moet het komende zondag (12.15 uur) in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard 
doen zonder vijf spelers, nadat een speler positief werd getest op corona. Een tweede 
coronageval kwam aan het licht na de testronde van vrijdagochtend. Het is nog niet duidelijk 
om welke spelers het gaat.  

Dick Advocaat kwam met een mondkapje de Kuip binnen, deed hem alleen even af tijdens de 
persconferentie en stapte met het kapje weer op de lift in. Sinds oktober had Feyenoord corona 
buiten de deur kunnen houden op trainingscomplex 1908. Maar deze week ging het alsnog 
fout in Rotterdam-Zuid. En dus nam Advocaat het zekere voor het onzekere, waar hij eerder 
het mondkapje in zijn binnenzak liet. 

Twee spelers zijn inmiddels besmet, drie ploeggenoten zijn in de nabijheid van die speler 
geweest en worden uit voorzorg buiten de selectie gelaten. ‘En we hebben iedereen weer getest, 
het zou kunnen dat er zaterdagmorgen nog meer spelers zijn die we niet kunnen opstellen’, 
zei Advocaat. 



116 

 

 
© ANP 

 
 

Nicolai Jørgensen  © Pim Ras Fotografie 

De namen van de spelers werden niet openbaar gemaakt. Advocaat zei wel dat ze in 
verschillende linies spelen, soms ver uit elkaar en dat er basisspelers bij zitten. ,,Ik had liever 
de namen willen noemen, maar dat mag niet’’, zei Advocaat. ‘Of ik zelf bang ben? Nou, als het 
dichtbij komt, dan ga je er wel over nadenken. Ik heb deze week ook met mijn arm om de 
schouder van Sinisterra gelopen. Dat doe je toch automatisch. Laten we hopen dat er niet nog 
meer spelers bijkomen. Want dit is vervelend.’ 

De trainer kon wel aangeven dat Nicolai Jørgensen zondag ontbreekt. De Deen is niet besmet 
met het virus, maar kampt met een enkelblessure. Jørgensen bracht gisteren een bezoek aan 
het Erasmus Medisch Centrum. 

Maar los van wie er wel of niet beschikbaar zijn, Feyenoord moet zondagmiddag winnen van 
Fortuna Sittard om mee te blijven doen om plek vier. Tegen FC Emmen verspeelde Feyenoord 
voor de interlandperiode twee dure punten. Wat vooral bleef hangen was de onvrede over de 
tactische discipline. Advocaat sprak erover met Luis Sinisterra en gisteren ook Steven 
Berghuis. Advocaat vond dat ze te weinig omschakelden. ‘Sinisterra stond te diep, vervolgens 
stond Malacia bijna linkerspits en moest een centrale verdediger naar de backplaats’, zei 
Advocaat. ‘Maar ook Berghuis moest meer doen. Dat heb ik hem ook verteld. Het ging tot 
december heel goed en daarna helaas minder. We zullen het op onze manier moeten doen en 
met z’n allen.’ 

Wie er zondag keept is ook nog onduidelijk. Dat lijkt Justin Bijlow weer te worden. Maar 
Advocaat wacht uiteraard de ontwikkelingen af. Nick Marsman staat voor een avontuur in de 
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MLS in Amerika. De doelman heeft een aanbod van Feyenoord liggen. ‘Er is nog niet getekend’, 
zegt zaakwaarnemer Michael Jansen van Wasserman. ‘Maar Nick ziet dat avontuur wel zitten.’ 

Feyenoord staat momenteel op de vijfde plaats in de eredivisie met 48 punten na 27 duels. 
Fortuna staat op de elfde plaats. Feyenoord gaat volgende week zondag op bezoek bij FC 
Utrecht. De ploeg van trainer Dick Advocaat dreigt na dit seizoen nog te moeten deelnemen 
aan de play-offs om Europees voetbal te halen. 

Zeven spelers keerden deze week terug in Rotterdam na interlandverplichtingen met hun land: 
Steven Berghuis (Nederlands elftal), Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida (EK 
met Jong Oranje), Orkun Kökcü (Turkije), Uros Spajic (Servië) en Robert Bozenik (Slowakije). 
De Zuid-Amerikaanse internationals Marcos Senesi (Argentinië) en Luis Sinisterra (Colombia) 
bleven in Rotterdam, omdat de WK-kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika vanwege alle 
reisrestricties als gevolg van het coronavirus werden afgelast. Bron: AD, 2 april 2021.   

 

Geen extra coronabesmettingen bij Feyenoord 

De reguliere testronde bij Feyenoord op het coronavirus heeft geen extra positieve gevallen 
opgeleverd. Het blijft bij de twee spelers die eerder al positief testen. Trainer Dick Advocaat 
mist morgen in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard in totaal vijf voetballers als gevolg van 
corona. 

Eerder in de week kreeg een speler klachten en hij testte daarna positief op het coronavirus. 
Drie spelers die meer dan een kwartier nauw contact met hem hadden gehad, moesten uit 
voorzorg in quarantaine. Bij de reguliere testronde op vrijdag bleek nog een andere speler 
positief. De overige spelers en stafleden testten allemaal negatief, liet een woordvoerder weten 
nadat alle uitslagen waren binnengekomen. 

‘Het is de eerste keer sinds oktober dat we hiermee te maken hebben, dat hakt er aardig in’, 
zei Advocaat, die vanwege privacy-redenen niet mag zeggen om welke spelers het gaat. ,,Ja, 
er zitten spelers bij die ik wilde opstellen.’ Morgen bij de wedstrijd tegen Fortuna zal blijken 
welke Feyenoorders ontbreken. Bron: AD, 3 april 2021. 

 

Oranje-fans bij het duel met Letland. In die wedstrijd mochten 5000 supporters aanwezig 
zijn  © Pim Ras Fotogrtafie 
 
Laatste vijf speelrondes eredivisie mogelijk met fans, EK met publiek 
gloort 
 
De UEFA, de KNVB en de gemeente Amsterdam verwachten deze week definitief groen licht te 
krijgen voor EK-wedstrijden mét publiek. Dat biedt ook perspectief voor de eredivisie, mogelijk 
al vanaf 25 april. 
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De zogenoemde Fieldlabs bij voetbalwedstrijden, zoals laatst nog bij Nederland-Letland, zijn 
tot tevredenheid van alle betrokken partijen verlopen. Deze week moet dat project, dat 
ondersteund werd door de Nederlandse overheid, het laatste zetje geven richting het EK van 
juni en juli. Oranje speelt zijn eerste drie groepswedstrijden in Amsterdam, naar verwachting 
met (gedeeltelijk) publiek. 
 
Komende woensdag wordt daarover een besluit genomen. De algemene verwachting is dat 
Amsterdam, één van de twaalf speelsteden, dan een definitief akkoord krijgt om zijn EK-
wedstrijden met publiek te kunnen spelen. Voor de UEFA was dat een eis, volledig lege 
stadions wil de Europese bond ten koste van alles voorkomen. 
 
De KNVB is de afgelopen maanden met de gemeente Amsterdam opgetrokken om een 
gedetailleerd protocol op te tuigen, waarbij diverse scenario’s zijn voorbereid. Een akkoord 
van de Nederlandse overheid is dichtbij. 
 
Als de EK-wedstrijden inderdaad een definitieve ‘go’ krijgen, biedt dat óók perspectief voor de 
laatste speelrondes in de eredivisie. De KNVB, Eredivisie CV en de clubs zijn al maanden bezig 
om een akkoord te krijgen van de overheid om dit seizoen nog enkele wedstrijden met publiek 
te kunnen spelen. Voor de clubs is dat, met het oog op de seizoenkaartverkoop en 
sponsorinkomsten richting komend seizoen, van cruciaal belang. 
 
De hoop leeft dat er per 25 april al weer wat publiek in de stadions mag, op strikte 
voorwaarden, mogelijk met vergelijkbare protocollen als bij de Fieldlabs. In dat geval zijn er 
nog vijf speelrondes te spelen. Of die datum werkelijk haalbaar is, zal ook afhangen van de 
ontwikkelingen rondom de coronacijfers in Nederland. 
 
Richting het EK zouden de laatste speelrondes van de eredivisie als een bruikbare ‘generale 
repetitie’ kunnen dienen. Het idee is om per week geleidelijk wat meer publiek toe te laten, 
mits de ontwikkelingen dat toelaten. Bron: AD, 5 april 2021.   
 
 

 

Oranje-fans voor het duel met Letland dat door 5000 toeschouwers in de Arena mocht worden 
bezocht. © Pim Ras Fotografie 
 
Minimaal 12.000 fans welkom bij EK-duels Oranje in Arena, hoop op meer 
publiek 
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Bij de EK-wedstrijden in de Johan Cruijff Arena mogen in juni minimaal 12.000 fans aanwezig 
zijn. Die intentie hebben de KNVB, de gemeente Amsterdam en het kabinet gezamenlijk 
uitgesproken, in de hoop die capaciteit in de komende maanden nog verder op te kunnen 
schroeven. 
 
Het gaat hier om tenminste 25 procent van de capaciteit van het Amsterdamse stadion. Alle 
bezoekers zullen bij de entree een negatief testresultaat moeten overleggen, zoals dat ook geldt 
bij de ‘pilots’ die de rijksoverheid deze week op poten zette bij diverse musea, pretparken en 
eredivisiewedstrijden. 
 
Voor de Nederlandse toernooi-organisatie is dat groene licht een enorme opluchting na jaren 
van voorbereiding. Uiterlijk vandaag moesten de twaalf speelsteden voor het EK van 2020 hun 
plan en protocollen indienen bij de UEFA. De Europese voetbalbond gaf eerder al aan dat 
geheel lege stadions geen optie waren: voorzitter Aleksander Ceferin dreigde eerder impliciet 
om de wedstrijden dan te verplaatsen naar een andere speelstad.  

 

 
 

© Pim Ras Fotografie 

Het Nederlands elftal speelt zijn eerste drie groepswedstrijden tegen Oekraïne (13 juni), 
Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) in de Johan Cruijff Arena. Op 26 juni staat 
er ook nog een achtste finale op het schema in Amsterdam. De halve finales en de finale van 
het toernooi worden op Wembley gespeeld. Ook steden zoals Dublin, Bakoe, Glasgow, Bilbao 
en Boekarest zijn ‘gastheer’ op het EK. 

Het aantal toeschouwers zal per land zal waarschijnlijk verschillen, afhankelijk van de diverse 
ontwikkelingen rondom corona. Hoe de toewijzing van tickets in zijn werk zal gaan (het 
grootste gedeelte is al verkocht) moet in de komende weken blijken. In theorie zou de 25 
procent capaciteit van de Arena ook nog omlaag kunnen worden geschroefd, mocht Nederland 
met een nieuwe golf aan besmettingen te maken krijgen, maar die kans wordt klein geacht, 
ook gezien het groeiende aantal gevaccineerden. 

In Amsterdam is een leeg stadion de afgelopen maanden nooit een serieuze optie geweest. De 
KNVB en de gemeente zijn al maanden in gesprek met het kabinet om het prestigieuze toernooi 
‘gewoon’ in Amsterdam te kunnen houden, met publiek. Nederland is voor het eerst sinds 
2000 gastheer van een groot landentoernooi, dat ter ere van het 60-jarig bestaan van de UEFA 
in heel Europa wordt gespeeld. Het toernooi werd afgelopen zomer nog afgeblazen en een jaar 
opgeschoven. 

Toernooidirecteur Gijs de Jong reageert op de website van de KNVB verheugd. ‘Geweldig dat 
we op koers liggen voor een EK met publiek’, aldus De Jong. ‘Dit is een historisch toernooi, 
waar Nederland deel van uitmaakt. Daar hoort gewoon publiek bij te zijn. Fantastisch dat de 
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minister en de burgemeester van Amsterdam er ook vertrouwen in hebben dat een EK met 
publiek in juni op een veilige, verantwoorde én feestelijke manier kan plaatsvinden.’  

De Spaanse voetbalbond hoopt komende zomer bij de vier EK-wedstrijden in Bilbao ten minste 
13.000 toeschouwers te kunnen verwelkomen in stadion San Mamés. Dat meldden 
verschillende Spaanse media op basis van bronnen bij de bond. 

Het stadion van Athletic Club uit Bilbao biedt plaats aan 53.000 fans. Spanje speelt de drie 
groepswedstrijden tegen Zweden (14 juni), Polen (19 juni) en Slowakije (23 juni) in Bilbao, 
waar op 27 juni ook een achtste finale wordt afgewerkt. 

De Deense hoofdstad Kopenhagen wil komende zomer op het EK voetbal zeker 11.000 
toeschouwers ontvangen in het Parken-stadion. De andere negen speelsteden zijn Bakoe, 
München, Londen, Boedapest, Dublin, Rome, Boekarest, Sint-Petersburg en Glasgow. Bron: 
BN De Stem, 7 april 2021. 

 

Femke Halsema roept overheid op om buitenruimtes zoals dierentuinen 
en terrassen weer open te stellen 

De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, roept de overheid op om buitenruimtes 
zoals dierentuinen en terrassen weer te openen. 

In het televisieprogramma Beau zei Halsema dat ze denkt dat het goed is om dergelijke 
ruimtes te openen, zodat er minder chaotische situaties ontstaan in parken waar het vaak te 
druk is. 

Afgelopen week was het onder meer in het Amsterdamse Vondelpark erg druk, wat ook leidde 
tot onrust toen de politie het park ontruimde. ‘Het gaat in zulke groten getale, dat je niet kunt 
verwachten dat de gemeente, politie en handhavers orde kunnen houden,’ zei Halsema over 
de drukte in de parken. 
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‘Mensen zijn moe, mensen zijn ongeduldig en ze willen wat,’ zei Halsema. ‘We moeten opletten 
dat het niet chaotisch wordt en mensen te boos worden. Als de lente echt uit gaat breken, en 
mensen gaan in enorme groepen naar buiten, moet je echt gaan nadenken over hoe je kan 
zorgen dat mensen op een prettige manier buiten met enige afstand van elkaar kunnen zijn.’ 
Bron: AD, 2 april 2021. 

Burgemeester Paul Depla van Breda is blij met de oproep van de vier grote steden om de 
terrassen weer open te stellen. ‘Dit is waar ik al lang voor pleit. Het weer wordt mooier en dus 
gaan de mensen naar buiten. Dat is niet tegen te houden’, zegt hij. 

Volgens Depla zijn de coronaregels niet langer te handhaven. ‘Het is een papieren tijger 
geworden. De druk op de ziekenhuizen is al groot. Je kunt de risico’s beter spreiden door de 
terrassen open te stellen. Dertig procent van de Bredanaars heeft geen tuin. Iedereen wil naar 
buiten. Op deze manier wordt het oncontroleerbaar. Al valt het op dat de meeste mensen in 
de parken vanzelf afstand houden en netjes in de cirkels gaan zitten.’ 

Depla pleit al maanden voor een versoepeling van de strikte horecabeperkingen. Hij ziet met 
lede ogen aan hoe krakkemikkig het coronabeleid in de praktijk uitwerkt. ‘Het draagvlak onder 
de bevolking neemt zienderogen af. Je wint het niet meer met boetes en wapenstok. 
Vasthouden regels die niet meer gevolgd worden, is heel onverstandig.’  

De oproep van de burgemeesters van de grote steden komt na het gesprek met burgemeester 
Femke Halsema van Amsterdam in het tv-programma Beau op RTL4. Daarin riep ze op om 
de  terrassen en andere buitenruimtes op een verantwoorde manier te heropenen. Haar 
collega’s Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Sharon Dijksma van Utrecht en Jan van Zanen 
van Den Haag roepen het haar vandaag na.  

Ook brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert positief op de oproep 
van de vier grote steden om de terrassen en buitenruimtes snel weer te heropenen. 
‘Ondernemers zien dit als een belangrijk lichtpunt’, laat voorzitter Robèr Willemsen aan deze 
site weten. 

Johan de Vos van het Bredase café Boerke Verschuren in ’t Ginneken, en de lokale voorzitter 
van Horeca Nederland, reageert gematigd enthousiast op de oproep van de burgemeesters. 
‘Natuurlijk ben ik er op zich blij mee, want iedere ondernemer wil weer ondernemen. Maar de 
oproep komt wel te laat. Ikzelf en onze eigen burgemeester Depla pleiten al sinds februari voor 
het openstellen van de terrassen. Nu ze in de grote steden zien dat het handhavingsbeleid 
helemaal in één stort krijgen we opeens steun. Dat is de omgekeerde wereld. Ze hadden ook 
veel eerder al kunnen zeggen: de horeca heeft gelijk.’ 

Volgens De Vos zijn de gevolgen van het falende beleid groot. ‘Ik wil niet zuur overkomen, 
maar het volk staat inmiddels lijnrecht tegenover de overheid. Dat was helemaal niet nodig 
geweest. Het is doodzonde.’ Bron: AD, 3 april 2021.  

Koninklijke Horeca Nederland is positief op oproep grote steden om 
terrassen weer te openen 

Koninklijke Horeca Nederland reageert positief op de oproep van de grote steden om 
de terrassen snel weer te heropenen. ‘Ondernemers zien dit als een lichtpunt, een hoopvol 
signaal naar een hopelijk snelle heropening van de horeca’, laat voorzitter Robèr Willemsen 
aan deze site weten. 

Volgens Willemsen staan de ondernemers te popelen om de terrassen te openen. ‘Ze zouden 
bij wijze van spreken vandaag al kunnen beginnen. De horeca is niet het probleem, maar een 
oplossing van het probleem. Gooi de terrassen open, en je kunt de drukte op straat veel beter 
reguleren.’ 
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Het liefst ziet Willemsen dat Den Haag de complete horeca weer opengooit. ‘We hebben al lang 
en breed laten zien dat we ook binnen alle veiligheidsmaatregelen in acht kunnen nemen. Het 
openen van de terrassen is een goede eerste stap, maar lang niet genoeg voor alle 
ondernemers. Je bent afhankelijk van het weer, en bovendien heeft niet iedere ondernemer 
een terras tot zijn of haar beschikking.’  Bron: AD, 3 april 2021.  

Eindelijk weer hoop bij horeca na oproep grote steden: 'we kunnen 
vandaag al beginnen’ 

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert positief op de oproep van de 
vier grote steden om de terrassen en buitenruimtes snel weer te heropenen. ‘Ondernemers 
zien dit als een belangrijk lichtpunt’, laat voorzitter Robèr Willemsen aan deze site weten. 

De oproep die de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in het RTL4-
programma Beau deed om op een verantwoorde manier de terrassen en andere buitenruimtes 
te heropenen, krijgt vandaag opvallend veel steun van collega's. Zo laten haar ambtgenoten 
Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Sharon Dijksma van Utrecht en Jan van Zanen van Den 
Haag via hun woordvoerders weten dat ook zij de buitenruimtes geleidelijk willen openstellen, 
mits dat veilig kan. 

‘Dit geeft mensen letterlijk de ruimte om op een verantwoorde manier erop uit te gaan’, aldus 
Dijksma. ‘Zo geef je mensen gecontroleerd meer ruimte om te genieten van de buitenlucht’, 
zegt Aboutaleb. 

Volgens Koninklijke Horeca Nederland staan de ondernemers te popelen om de terrassen te 
openen. ‘Ze zouden bij wijze van spreken vandaag al kunnen beginnen’,  zegt voorzitter Robèr 
Willemsen. ‘De horeca is niet hét probleem, maar juist een oplossing van het probleem. Gooi 
de terrassen open, en je kunt de drukte op straat veel beter reguleren.’ 

Het liefst ziet Willemsen dat Den Haag de complete horeca weer opengooit. ‘We hebben al lang 
en breed laten zien dat we ook binnen onze gelegenheden de veiligheidsmaatregelen in acht 
kunnen nemen. Het openen van de terrassen is een goede eerste stap, maar lang niet genoeg. 
Niet iedere ondernemer heeft tenslotte een terras tot zijn of haar beschikking. Daarnaast ben 
je erg afhankelijk van het weer. Als het koud wordt of het begint te druppelen, kun je niet 
even met je bord naar binnen. Dat schiet voor de restaurants niet echt op.’ 

Het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de vijfentwintig veiligheidsregio's zitten, is 
voorstander van ‘stapje voor stapje versoepelingen, afhankelijk van de stand van zaken van 
de vaccinatie en de epidemiologische toestand’, zo laat de woordvoerder van voorman en 
burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls weten. ‘Daarbij ligt het voor de hand om onder 
andere van buiten naar binnen te kijken naar versoepelingen. Zoals al eerder deze week 
aangegeven is het Veiligheidsberaad met het kabinet in overleg over een aangepaste 
routekaart/openingsplan. Dit plan staat onder regie van het kabinet. Over de invulling van 
het plan kunnen we nu nog niets zeggen. We hopen dat dit plan er de komende twee weken 
zal zijn.’ 

In het RTL4-programma Beau riep Halsema de overheid op om buitenruimtes zoals 
dierentuinen en terrassen weer te openen. Zo ontstaan er minder chaotische situaties in 
parken. Afgelopen week was het onder meer in het Vondelpark veel te druk, wat leidde tot 
onrust toen de politie het park ontruimde. ‘Het gaat in zulke groten getale, dat je niet kunt 
verwachten dat de gemeente, politie en handhavers orde kunnen houden’, zei Halsema over 
de drukte in de parken. 

Volgens Halsema is er steeds minder begrip voor de landelijke maatregelen van de regering, 
ook bij lokale bestuurders. De reden om de horeca te sluiten, vanwege de drukte die het in 
steden zou veroorzaken, is volgens de burgemeester achterhaald. ‘Die drukte is er toch wel, 
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op de terrassen kan het nog in goede banen worden geleid.’ Ze benadrukte wel dat heropening 
verantwoord moet gebeuren. 

Uitgebreide restaurantboxen zijn dit jaar erg populair voor op de paastafel. Nu 
eetgelegenheden gedwongen dicht zijn, bieden de luxe maaltijdpakketten horecaondernemers 
een kans om toch nog wat geld te verdienen. Vooral brunch- en ontbijtboxen verkopen goed, 
melden restaurantplatforms. 

De brunches die restaurants speciaal voor dit weekend aanbieden op het platform 
thuisuiteten.nl, zijn populairder dan de dinerboxen die op de website staan. Het platform 
begon in de zomer van 2020 en werkt inmiddels samen met zo’n veertig gastronomische 
restaurants die diners bij mensen thuis verzorgen. Aankomend paasweekend bezorgen de 
aangesloten restaurants drie keer meer dan een normale zaterdag, laat een woordvoerder 
weten aan het ANP. 

Het valt ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op dat de horeca rondom pasen met 
creatieve initiatieven komt. ‘We zien dat steeds meer ondernemers zich richten op 
afhaalmaaltijden en -boxen. Maar we moeten daarbij opmerken dat dat lang niet voor iedereen 
lonend is’, zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie. ‘Het gaat de chefs en eigenaren 
niet alleen om het compenseren van het omzetverlies, maar ook om contact te houden met 
hun vaste gasten.’ Bron: AD, 3 april 2021.  

Buitenruimtes geleidelijk openstellen in Rotterdam, Utrecht en Den Haag 

Burgemeesters Sharon Dijksma van Utrecht en Jan van Zanen van Den Haag laten via hun 
woordvoerders weten dat ook zij, net als de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, 
de buitenruimtes geleidelijk willen openstellen. Mits dat veilig kan. 
 
In het RTL4-programma Beau riep Halsema de overheid op 
om buitenruimtes zoals dierentuinen en terrassen weer te openen. Zo ontstaan er minder 
chaotische situaties in parken, zoals de afgelopen weken in onder meer het Vondelpark. 
 
‘Dit geeft mensen letterlijk de ruimte om er op een verantwoorde manier op uit te gaan’, aldus 
Dijksma. Ook het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de vijfentwintig 
veiligheidsregio's zitten, is voorstander van 'stapje voor stapje versoepelingen'.  

‘Daarbij ligt het voor de hand om onder andere van buiten naar binnen te kijken naar 
versoepelingen', zegt voorzitter en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. ‘Afhankelijk van 
de stand van de vaccinatie en de epidemiologische toestand.' 

Ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is er duidelijk over. 
‘De terrassen en Diergaarde Blijdorp moeten zo snel mogelijk weer open', zegt hij tegen RTV 
Rijnmond. Het handhaven van de maatregelen is volgens hem 'niet meer te doen'. 

Een woordvoerder van Aboutaleb zegt tegen de stadszender dat het niet meer uit te leggen is 
waarom de horeca dicht is, terwijl mensen 'op een kleedje met een fles rosé op het gras gaan 
zitten bij Hotel New York' 

Zoals deze week aangegeven is het Veiligheidsberaad met het kabinet in overleg over 
een aangepaste routekaart/openingsplan, vervolgt Bruls. ‘Over de invulling kunnen we nu 
nog niets zeggen. We hopen dat dit plan er de komende twee weken zal zijn.’ Bron: AD, 3 april 
2021.  



124 

 

 

Met een witbiertje op het terras zitten. Als het aan de burgemeesters van de grote steden ligt, 
moet dat gauw weer kunnen. © Frank de Roo 
 

Burgemeester van Terneuzen steunt oproep om terrassen weer te openen 

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, steunt 
de oproep van zijn Amsterdamse collega Femke Halsema om de terrassen weer te openen. 

Ook Lonink vindt dat gereguleerd gebruik van terrassen en buitenruimtes zo snel mogelijk 
moet worden toegestaan. De oproep sluit volgens hem aan bij de eerdere oproep vanuit 
Zeeland in een brief aan het kabinet op 12 maart. Toen pleitten de Zeeuwse overheden dat de 
horeca in Zeeland eerder open zou moeten dan in de rest van het land, omdat de vele toeristen 
in de kustprovincie nu op straat vaak te dicht bij elkaar staan. 

Volgens Lonink vergroot meer buitenmogelijkheden de veiligheid voor het publiek op drukke 
plekken. Hij zal hier dan ook voor pleiten in het Veiligheidsberaad van komende dinsdag. 
Eerder lieten Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Sharon Dijksma van Utrecht en Jan van 
Zanen van Den Haag weten dat ze buitenruimtes geleidelijk willen openstellen, mits dat veilig 
kan. Hetzelfde geldt voor de burgemeester van Breda en die in Noord- en Oost-Gelderland. 
Bron: AD, 3 april 2021.  

Terrassen open, willen ook burgemeesters in Noord- en Oost-Gelderland 

Als het aan de tweeëntwintig burgemeesters in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
(VNOG) ligt, gaan de terrassen weer open. Unaniem steunen ze  net als hun collega's in 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht al deden de oproep van de Amsterdamse burgemeester 
Femke Halsema om de terrassen snel weer te openen. 

De drukte die zich normaliter kanaliseert op de terrassen zorgde de afgelopen dagen voor 
problemen in parken. Zo moest de politie in Amsterdam het Vondelpark leegruimen. Halsema 
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zei in het tv-programma Beau: ‘Ik zie veel liever dat mensen een beetje geordend op een terras 
gaan zitten, in plaats van met duizend mensen in het Vondelpark.’ Daarom wil ze dat de 
regering de terrassen weer opent. Bron: AD, 3 april 2021.  

Aboutaleb: terrassen en Diergaarde Blijdorp zo snel mogelijk weer open 

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb roept op om de terrassen én Diergaarde Blijdorp zo 
snel mogelijk weer te openen. Volgens zijn woordvoerder valt er niet meer te handhaven. ‘Het 
is niet uit te leggen dat mensen op het grasveld bij Hotel New York liggen met een fles rosé en 
de terrassen dicht zijn.’ 

Door opening van de terrassen en Diergaarde Blijdorp is de hoop dat het minder druk wordt 
in de parken. ‘Veel Rotterdammers  hebben geen buitenruimte en trekken erop uit. Je ziet dat 
het bomvol is in de parken. Terwijl je op terrassen en in de dierentuin de drukte juist kunt 
reguleren’, aldus de woordvoerder.  

‘Bovendien is de situatie anders dan aan het begin van de pandemie. We zaten toen een paar 
weken opgesloten. Nu zitten we al een hele tijd opgesloten. De rek is er gewoon uit. Het is niet 
meer uit te leggen dat mensen op het grasveld bij Hotel New York liggen met een fles rosé en 
de terrassen dicht zijn.’ 

Rotterdam wil ook bekijken hoe de drukte in het Kralingse Bos beter gespreid kan worden, 
bijvoorbeeld met stewards of gastvrouwen. ‘Vooral aan het begin van het bos is het erg druk’, 
zegt de woordvoerder. ‘Tweehonderd meter verderop is het ook druk, maar meer verantwoord.’  

Burgemeester Aboutaleb doet zijn oproep samen met de burgemeesters Sharon Dijksma van 
Utrecht en Jan van Zanen van Den Haag. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema liet 
eerder in het RTL-4 programma Beau weten de buitenruimtes weer te willen openen om 
chaotische toestanden te voorkomen. Het Veiligheidsberaad overlegt momenteel met het 
kabinet over een aangepaste routekaart met meer meer versoepelingen  

Koninklijke Horeca Nederland reageert positief op de oproep om de terrassen snel weer te 
heropenen. ‘Ondernemers zien dit als een lichtpunt, een hoopvol signaal naar een hopelijk 
snelle heropening van de horeca’, zegt voorzitter Robèr Willemsen. 

Volgens Willemsen staan de ondernemers te popelen om de terrassen te openen. ‘Ze zouden 
bij wijze van spreken vandaag al kunnen beginnen. De horeca is niet het probleem, maar een 
oplossing van het probleem.’ Bron: AD, 3 april 2021.   

Gemeente sluit toegangswegen Kralingse Bos af vanwege drukte 

De gemeente Rotterdam heeft alle toegangswegen naar het Kralingse Bos afgesloten, omdat 
het er te druk wordt. Dat meldt de gemeente op sociale media. 

In het bos is het op dit moment druk met recreanten, die dankbaar gebruik maken van het 
zonnige weer. Ondanks dat de toegangswegen zijn afgesloten, verzinnen verschillende mensen 
andere manieren om het bos te kunnen bereiken. Een aantal mensen parkeert hun auto 
bijvoorbeeld in aangrenzende wijken, vertelt een omstander. 
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Het is druk op de Kralingse Plaslaan  © MediaTV 

Volgens hem valt het besluit om de toegangswegen af te sluiten niet bij iedereen in goede 
aarde. Veel automobilisten gaan in discussie met handhavers, die de wegen afzetten met 
hekken. Daardoor staat het verkeer op de Kralingse Plaslaan voor een groot deel vast. 

Ook andere gemeenten in de regio namen de afgelopen dagen al maatregelen om de drukte in 
de recreatiegebieden dit weekend beheersbaar te houden. In natuurgebied de Broekpolder in 
Vlaardingen zijn er bijvoorbeeld verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te 
leiden. Bron: AD, 27 februari 2021.  

Burgemeester van Breda blij met oproep van vier grote steden om 
terrassen weer open te stellen 

Burgemeester Paul Depla van Breda is blij met de oproep van de vier grote steden om de 
terrassen weer open te stellen. ‘Dit is waar ik al lang voor pleit. Het weer wordt mooier en dus 
gaan de mensen naar buiten. Dat is niet tegen te houden’, zegt hij. 

Volgens Depla zijn de coronaregels niet langer te handhaven. ‘Het is een papieren tijger 
geworden. De druk op de ziekenhuizen is al groot. Je kunt de risico’s beter spreiden door de 
terrassen open te stellen. Dertig procent van de Bredanaars heeft geen tuin. Iedereen wil naar 
buiten. Op deze manier wordt het oncontroleerbaar. Al valt het op dat de meeste mensen in 
de parken vanzelf afstand houden en netjes in de cirkels gaan zitten.’ Bron: AD, 3 april 2021.  

Tweederde van Nederlanders vindt dat horeca, pretparken en sauna’s 
direct open moeten 

Ruim twee derde van alle Nederlanders vindt dat horeca, pretparken en sauna's per direct 
weer open moeten voor mensen die zijn gevaccineerd of die een negatieve sneltest kunnen 
laten zien. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder bijna drieduizend  
mensen. 

Van de ondervraagden geeft eenenvijftig procent echter aan geen sneltest te willen kopen en 
gebruiken om weer naar bijvoorbeeld een restaurant, pretpark of sauna te kunnen. Wel 
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vindt vierenzestig procent dat horeca, parken en andere ondernemers weer open mogen voor 
mensen die gevaccineerd zijn of een negatieve sneltest kunnen laten zien. 

Sinds deze maand kan iedereen die dat wil een coronasneltest kopen bij de apotheek of 
drogisterij. De test kost ongeveer negen euro en binnen een kwartier weet je of je wel of niet 
besmet bent met het coronavirus. 

Het testen is sneller en laagdrempeliger dan bij een GGD-teststraat. Veel ondernemers zien 
de sneltests dan ook als dé sleutel om weer veilig de deuren te kunnen openen, totdat 
voldoende Nederlanders zijn gevaccineerd. Bron: AD, 4 april 2021.  
 
Burgemeesters in Veiligheidsberaad roepen opnieuw op om terrassen te 
openen 
 
Burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben opnieuw opgeroepen om de terrassen te 
openen. ‘Volgende week is de persconferentie van de premier en de minister van 
Volksgezondheid. Dan gaan we het hopelijk horen. Op 21 april zou de snelste optie zijn’, zegt 
burgemeester Jan van Zanen van Den Haag voorafgaand aan het beraad. Ook ministers Hugo 
de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en staatssecretaris Mona Keijzer 
(Economische Zaken) schuiven aan bij de bijeenkomst van de 25 voorzitters van de 
veiligheidsregio's. 
 
De openbare ruimte is volgens de burgemeesters schaars. Door terrassen te openen, maar 
ook andere plekken zoals de Hortus of Artis in Amsterdam, is de buitenruimte voor de 
bestuurders beter te handhaven. 
 
Pieter Broertjes van Hilversum verwacht eerder dat begin mei maatregelen worden versoepeld. 
Volgens hem kan de samenleving 'niet eeuwig' op slot blijven, ook al zouden er nog een vierde 
of vijfde golf aan besmettingen aankomen. ‘Mensen gaan toch naar buiten als het mooi weer 
is, dan kunnen we het beter reguleren’, aldus Emile Roemer van Alkmaar. Antoin Scholten 
van Venlo plaatst hierbij wel een kanttekening. ‘Als Limburg open kan en Duitsland niet, dan 
hebben wij een probleem.’ Hij verwacht dan een enorme toeloop naar de Nederlandse 
terrassen. 
 
De burgemeesters en de leden van het kabinet bespreken vandaag opnieuw het versoepelen 
van het coronabeleid. Bron: De Stentor, 6 april 2021.  
 
 

  

© ANP   Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag arriveert voor het Veiligheidsberaad 
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‘Als het heropenen van terrassen leidt tot een betere naleving van de coronamaatregelen, dan 
is dat verstandig beleid’, vindt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg 
(LNAZ). De ziekenhuisbestuurder reageert welwillend op het pleidooi van burgemeesters van 
de vier grote steden. Zij zien liever open terrassen dan overvolle parken. 
 
‘De burgemeesters zien goed wat er gebeurt en geven aan: dit is voor ons heel moeilijk te 
handhaven’, zegt Kuipers. ‘Misschien gaat het gecontroleerder als je het op een andere manier 
doet.’ Wat de voorzitter van de acute zorgsector betreft is alles dat lukt om de naleving vol te 
houden verstandig. Hij voegt er wel een algemene waarschuwing aan toe: ‘Als je te snel 
versoepelt, kun je nog gemakkelijk ontsporen.’ 
 
Op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu zevenhonderdvijftig mensen 
die ernstig ziek zijn geworden door het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds 30 
april vorig jaar. ‘Op de ic's is continu grote drukte’, zegt Kuipers daarover. Hij signaleert 
tegelijkertijd dat de instroom iets lijkt af te vlakken. ‘Het valt nog niet te zeggen of die trend 
doorzet, maar dat hopen we.’ Nog altijd ziet de LNAZ-voorzitter geen enkele indicatie dat wij 
gaan uitkomen op een zwart scenario.   
 
 

 

© ANP   

Over de langere termijn, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg 
(LNAZ) , dat het coronavirus niet meer weggaat. Ook niet als het grootste deel van de bevolking 
is gevaccineerd. ‘Covid zal terugkomen, maar hopelijk niet op hetzelfde niveau. Het is een 
nieuw ziektebeeld dat een plaats opeist in de Nederlandse zorgwereld.’ De capaciteit in 
ziekenhuizen moet daarop worden aangepast. Bron: De Stentor, 6 april 2021.   
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Bloeiende bloemen in een gesloten Keukenhof. Het bloemenpark moet voor het tweede jaar op 
rij gesloten blijven vanwege de coronacrisis, maar kan nu tóch een paar dagen open. © 
ANP/Koen van Weel  
 

 
 
© Getty Images — Keukenhof  
 
  

Na een negatieve sneltest naar museum of dierentuin? Dat kan deze 
maand 
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Met een negatief sneltestbewijs op zak kunnen Nederlanders nog deze maand naar 
dierentuinen, pretparken, musea, theaters of de Keukenhof. Bij wijze van uitzondering openen 
locaties verspreid over het hele land tijdens de lockdown een dag of een paar dagen hun 
deuren. Ook is publiek mondjesmaat welkom bij sportwedstrijden.  
 
Niet iedereen met een negatieve coronatest is welkom. Wie willen, moeten zich zelf melden bij 
de locatie waar ze naartoe willen. Kun je een kaartje bemachtigen, dan mag je alleen na het 
tonen van een testbewijs van een speciale teststraat naar binnen. Deze gratis test moet bij 
voorkeur binnen 24 uur voor toegang worden afgenomen. De pilot, een test om te kijken of 
sommige sectoren met testbewijzen toch open kunnen, is bedoeld voor een beperkt aantal 
mensen. 
 
Dat aantal wisselt wel per locatie. Bij de Keukenhof zijn drie dagen lang – waarschijnlijk 9, 10 
en 11 april of 16, 17 en 18 april – vijfduizend mensen per dag welkom. De Grote Kerk in 
Naarden, een monument dat op 9 april open is, kan honderdvijftig mensen ontvangen. Ook 
krijgen mensen een tijdstip toegewezen waarop ze naar binnen kunnen. Ook is publiek weer 
welkom bij sportwedstrijden. Op 18 april kunnen vijfduizend mensen de bekerfinale op een 
groot scherm bekijken in de Johan Cruijff ArenA, de wedstrijd wordt in de Kuip gespeeld. In 
Arnhem zijn drieduizend fans welkom in het stadion van Vitesse.  
 
De ministeries van Volksgezondheid, Economische Zaken en Cultuur willen met de proef 
achterhalen of bezoekers er vertrouwen in hebben dat het veilig genoeg is en of zij het ervoor 
over hebben om vooraf een sneltest te ondergaan. ,,We zijn ervan overtuigd dat we met 
toegangstesten voorzichtig en verantwoord activiteiten eerder open kunnen stellen’, zegt 
minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). 
 
Drie dierentuinen doen de deuren ook open. Artis doet dat op 12 en 13 april, Ouwehands 
Dierenpark op 14 april en Diergaarde Blijdorp op 17 april. De musea gaan open in de 
museumweek en die begint op 19 april. Het gaat vooral om kleinere musea. Het Rijksmuseum 
of het Van Gogh Museum ontbreken in de lijst. Al eerder opent een aantal theaters de deuren. 
Zij beslissen zelf wat zij programmeren op de dagen dat zij open mogen. Alle activiteiten die 
de deuren openen, staan op de site van de Rijksoverheid. Daar zit ook breedtesport bij: 
yogalessen, hockeytoernooien en zwemmen voor de jeugd. 
 
Deze pilots verschillen van de grotere ‘Fieldlabs’ waarmee ook wordt geëxperimenteerd. Voor 
die grotere evenementen moeten mensen een negatieve PCR-test meenemen en worden zij 
verdeeld in verschillende ‘bubbels’, met en zonder mondkapje en met en zonder anderhalve 
meter afstand. Ook is het de bedoeling dat deelnemers aan de Fieldlabs zich na afloop van het 
evenement nogmaals laten testen. 
 
Dat hoeft bij de pilots niet. Daar moet iedereen zich aan de RIVM-richtlijnen houden. Dat 
betekent afstand houden, binnen een mondkapje op, handen wassen en thuis blijven bij 
klachten - ook als het kaartje al op zak is. Bron: AD, 6 april 2021.  
 
 
Burgemeesters Veiligheidsberaad voorzichtig opgetogen 

De vijfentwintig burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, zijn 'voorzichtig 
opgetogen' over het plan van het kabinet om steeds meer coronamaatregelen los te laten. Deze 
nieuwe 'routekaart' maakt geleidelijk meer mogelijk in de samenleving. ,,Het is een realistisch, 
goed doordacht plan’, zei voorzitter Hubert Bruls. 

De burgemeesters pleiten er al weken voor om eerst buitenactiviteiten mogelijk te maken en 
dan de activiteiten binnen. ‘Eerst klein en dan groot. Eerst jongeren en dan anderen. Het gaat 
om veel meer dan alleen de terrassen’, aldus Bruls. 

Volgende week beslist het kabinet over het openingsplan, een soort nieuwe routekaart. Meer 
details worden volgende week tijdens de persconferentie van de premier en minister van 
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Volksgezondheid duidelijk. Volgens Grapperhaus kunnen vanaf 20 april 'echt stappen worden 
gezet'. ‘Tot de zomer blijft het op sommige punten nog even doorbijten, maar het overgrote 
deel aan beperkingen hebben we nu wel gehad.’ Bron: De Stentor, 6 april 2021. 

 
Kluun steunt café door raam te huren 

Schrijver Kluun wil het nachtleven en de horeca graag zijn steun geven. In de Amsterdamse 
binnenstad verschijnen op meerdere cafés posters met de tekst: Kluun steunt dit café door 
dit raam te huren totdat ze weer open kunnen. 

Op zijn website Kluun.nl roept de auteur andere mensen op hetzelfde te doen. Ook maakte de 
schrijver een korte documentaire waarin hij diverse horeca-ondernemers spreekt over de 
situatie waar zij op dit moment in verkeren. De reeks interviews is donderdagavond vanaf 
22.00 uur, het moment waarop de avondklok ingaat, te zien op zijn website en YouTube-
kanaal. Bron: AD, 7 april 2021. 

  

© ANP   Schrijver Kluun 

 

Update RIVM 

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 7682 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 
Dat is meer dan het gemiddelde aantal van 7225 coronagevallen over de afgelopen week. Dat 
meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Gisteren werden 7269 nieuwe coronapatiënten geregistreerd. Op woensdag waren dat 7649 
gevallen en op donderdag 7858. 

In het afgelopen etmaal zijn 31 coronapatiënten overleden. Dat zijn er meer dan vrijdag toen 
zeventien patiënten waren overleden. 

In Rotterdam kwamen het afgelopen etmaal 323 mensen positief uit de test. In Amsterdam 
waren er 276 nieuwe gevallen en in Den Haag 230. In Tilburg en Utrecht waren respectievelijk 
189 en 120 mensen positief getest. 

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op de intensive cares is met 29 
gestegen naar 734. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
Gisteren was het aantal op de ic's 705 en dat was voor het eerst sinds 11 januari dat dit aantal 
boven de 700 uitkwam. 
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Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook gestegen. Momenteel behandelen 
ziekenhuizen 2348 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt 
veroorzaakt. Een dag eerder was dat totaal 2330. 

De instroom van Covid-19-patiënten is hiermee iets gestegen. ‘Deze stijging verloopt conform 
onze eerdere voorspelling’, stelt het LCPS. ‘De instroom in de ziekenhuizen zit momenteel weer 
op het niveau van begin januari. Daarmee is te verwachten dat de ziekenhuisbezetting in de 
komende week verder stijgt,’ zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute 
Zorg. Gisteren zijn zeventien coronapatiënten naar andere ziekenhuizen verplaatst.  Bron: 
AD, 3 april 2021.   

 

 

© AP 

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 6918 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 
Dat is minder dan het gemiddelde aantal van 7137 coronagevallen over de afgelopen week. 
Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Zaterdag waren er 7654 nieuwe gevallen geregistreerd. 

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 16 coronapatiënten overleden. Dat zijn er 
minder dan zaterdag, toen 31 patiënten zijn overleden.  
 
In Amsterdam werden het afgelopen etmaal 322 mensen positief getest. Verder waren er 278 
nieuwe gevallen in Rotterdam en 223 in Den Haag. Daarna volgen Utrecht met 123 en Den 
Bosch met 116 mensen die positief uit de test kwamen. Bron: AD, 4 april 2021.   
 
Op de intensive cares worden op dit moment 746 coronapatiënten behandeld. Dat meldt het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 16 meer dan gisteren 
toen het om 730 patiënten ging. 
 
Ook het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is toegenomen. Dat zijn er nu 1628. 
Een dag eerder waren dat er 1587. 
 
Momenteel behandelen ziekenhuizen 2374 personen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Zondag waren dat er 2317. 
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Om de druk op de zorg gelijkmatig te verdelen, worden nog steeds coronapatiënten verdeeld 
over het land. In het afgelopen etmaal zijn achttien mensen overgebracht naar een andere 
regio, onder wie drie patiënten op de ic. 
 
 
Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 5365 nieuwe coronagevallen gemeld bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er minder dan het 
weekgemiddelde, dat op 6930 ligt. 

Zondag werden er 6918 besmettingen met het coronavirus vastgesteld en zaterdag 7682. De 
afgelopen dag zijn er acht mensen overleden aan het coronavirus. Zondag werden er zestien 
sterfgevallen gemeld. 

De afgelopen zeven dagen zijn er 48.051 coronabesmettingen bijgekomen. Dat zijn er ongeveer 
3000 minder dan de zeven dagen daarvoor. 

In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zijn de meeste positieve gevallen vastgesteld. In 
Rotterdam waren dat er 295, in Amsterdam 224 en in Den Haag 163. Daarna volgen Tilburg 
en Breda met 106 en 91.  Bron: AD, 5 april 2021.  

 

Aantal positieve tests zeven procent lager dan vorige week, maar druk op 
ic's neemt verder toe 

Het aantal coronagevallen op weekbasis is de afgelopen zeven dagen weer onder de 
vijftigduizend gedoken. Met 48.186 positieve tests lag het aantal ruim zeven procent lager dan 
een week geleden. Het is de eerste significante daling sinds begin februari. Op de intensive 
cares neemt de druk echter toe. 



134 

 

Daar was het aantal nieuwe opnames op de intensive care de afgelopen week twintig procent 
hoger dan een week eerder. Op de ‘normale’ ziekenhuisafdelingen is de instroom van 
coronapatiënten stabiel gebleven. Per saldo is de bezetting van de ziekenhuizen inmiddels 
gegroeid tot 2495 door coronapatiënten bezette bedden. In 24 uur steeg het aantal opnames 
met 121, de grootste groei sinds 4 januari. 

Het aantal mensen dat zich liet testen daalde voor het eerst in lange tijd weer, met ongeveer 
tien procent. Deze daling wordt mogelijk veroorzaakt doordat minder mensen zich hebben 
laten testen tijdens het Paasweekend, stelt het RIVM. ‘De komende dagen zal duidelijk worden 
of de daling in het aantal positieve testuitslagen doorzet.’ 

De daling in aantal positieve testuitslagen was zichtbaar in alle leeftijdsgroepen. De 
relatieve daling was het grootst in de leeftijdsgroepen onder de 18 jaar (-11 procent) en vanaf 
80 jaar (-15 procent). Het reproductiegetal werd voor 22 maart, de meest recente datum 
waarop het RIVM de ‘R’ kan bepalen, 1,01 . Dat betekent dat 100 mensen samen 101 andere 
mensen besmetten.  

De regio's met de meeste positieve tests zijn Limburg-Noord en Zuid-Holland-Zuid, gevolgd 
door Brabant-Noord en Zaanstreek-Waterland. Bron: De Stentor, 6 april 2021. 

 
 
Coronamaatregelen strenger 

 
De coronamaatregelen moeten mogelijk toch nog een periode strenger worden omdat anders 
veel kanker- en hartoperaties afgezegd moeten worden. Op de intensive cares zijn er nu al 
minder verpleegkundigen beschikbaar dan er eigenlijk nodig. 
 

Ook rond pasen staan de ziekenhuizen op scherp voor een nieuwe stroom vooral jongere 
coronapatiënten. ‘Er zijn heel veel jonge mensen besmet en met een aantal gebeurde heel nare 
dingen.’  

Ziekenhuizen op scherp voor stroom coronapatiënten met pasen: ‘niet iedereen eindigt gezond’ 
Ziekenhuizen staan op scherp voor de nieuwe stroom vooral jongere corona patiënten, dit 
paasweekend en daarna. ‘Er zijn heel véél jonge mensen besmet en met een aantal gebeurde 
hele nare dingen.’  
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‘Kom een keer kijken’. Prof. dr. Martin Schalij, cardioloog en bestuurder van het Leids 
Universitair Medisch Centrum, slaakt die uitnodiging als hartenkreet bij vragen over hoe het 
gaat in de ziekenhuizen nu het aantal coronabesmettingen eerder toe- dan afneemt. Bron: 
AD, 3 april 2021. 

Minder beschikbare ic-bedden vanwege oververmoeid 
ziekenhuispersoneel 

Oververmoeid en thuiszittend ziekenhuispersoneel zorgt voor minder beschikbare bedden, 
blijkt uit een rondgang van NU.nl langs diverse zorgregio's. In sommige daarvan is 
het ziekteverzuim twee keer zo groot als normaal. De oplopende besmettingscijfers zijn voor 
de ziekenhuizen reden tot grote zorg. 

OP de ic's van ziekenhuizen in Groningen, Drenthe en Friesland, zit veertien procent van 
het zorgpersoneel thuis. ‘Normaal gesproken ligt dat tussen de zes en acht procent,‘ zegt Ate 
van der Zee, voorzitter van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Een aandeel leveren aan 
het opschalen van de landelijke ic-capaciteit kunnen de ziekenhuizen niet. Bron: AD, 2 april 
2021.   

IC van LUMC vol met coronapatiënten, transplantatie op laatste moment 
afgezegd  

 
Het LUMC in Leiden heeft een niertransplantatie moeten uitstellen omdat er geen bed 
beschikbaar was voor de patiënt op de intensive care van het ziekenhuis. Dat stelt het 
ziekenhuis tegenover RTL Nieuws. Bij zo'n operatie wordt altijd ook een bed vrijgehouden op 
de ic, maar de bedden zijn nu bezet door coronapatiënten.  
 
De patiënt die de nier zou krijgen was al onderweg naar het ziekenhuis. 
 
De transplantatie van een nier bij een patiënt van het Leidse ziekenhuis LUMC is uitgesteld 
omdat er geen plek was op de intensive care van het ziekenhuis, vanwege de zorg voor 
coronapatiënten. 

 

 
 
Archieffoto 
 
 
Dat bevestigt het LUMC aan RTL Nieuws. Het ziekenhuis kan er verder weinig over kwijt, 
vanwege de privacy van de patiënt. ‘We vinden dit natuurlijk heel erg naar en uitermate 
teleurstellend voor deze patiënt en zijn of haar familie’, zegt een woordvoerder. 
 



136 

 

Een kennis van de patiënt zegt dat de transplantatie 'na jarenlange ellende' eindelijk gepland 
was. Er was al bloed geprikt en er was een match voor de donororganen. De patiënt was al op 
weg naar het ziekenhuis, zegt de kennis.  
 
Volgens het LUMC moest de transplantatie uitgesteld worden vanwege een gebrek aan ic-
bedden door de Covidzorg. Acute zorg gaat wel door, maar aan een operatie is een bed op de 
intensive care gekoppeld. En dat is niet beschikbaar. 

‘We overleggen hierover altijd met omringende ziekenhuizen en bekijken of er 
uitwijkmogelijkheden zijn’, zegt het LUMC. ‘Dit is iets waar we de hele dag tegenaan lopen. 
We zijn continu aan het schakelen hoe we onze patiënten het beste kunnen opvangen. Met 
als gevolg dat sommige operaties weer moeten wijken voor andere.’  
 
 
Niet alle transplantaties liggen stil, benadrukt het ziekenhuis. Zo is er vandaag nog een 
levertransplantatie. ‘We moeten dit door de huidige Covid-drukte per patiënt bekijken. Maar 
helaas moet deze niertransplantatiepatiënt langer wachten. Iets dat wij ook heel naar en 
teleurstellend vinden natuurlijk.’ 

Door de coronabesmettingen is de druk op intensive cares erg groot, zegt Ernst Kuipers van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Hij zegt dat dit 'op individuele basis 
voor komt', maar over dit specifieke geval kan hij niets zeggen. 

‘Het is natuurlijk ongelofelijk vervelend voor de patiënt en zijn of haar familie. We streven 
ernaar om de Covid-druk zo goed mogelijk te spreiden, zodat in alle regio's de reguliere zorg 
kan doorgaan.’ 

Volgens Kuipers gebeurde het uitstellen van een transplantatie ook voor corona, vaak door 
'een samenloop van omstandigheden'. Het gebeurt volgens hem nu ook niet op grote schaal.  

Door het uitstellen van de transplantatie is geen orgaan verloren gegaan. Dat is via de 
Nederlandse Transplantatie Stichting aan andere patiënten aangeboden. Bron: RTL Nieuws, 
3 april 2021. 

Derde coronagolf mogelijk sneller voorbij dan gedacht 

De derde coronagolf wordt mogelijk korter en minder hevig dan eerder gevreesd. Dat melden 
bronnen rond het OMT aan deze site. De drukte op de intensive care-afdelingen kan volgens 
een nieuwe voorspelling half april al zijn piek bereiken. 

Daarmee zou de derde golf een halve maand eerder op zijn hoogtepunt zijn dan Jaap van 
Dissel op 24 maart voorspelde. In een briefing aan de Tweede Kamer ging de RIVM-baas er 
toen nog vanuit dat de derde coronagolf tot begin mei zou blijven aanzwellen. Het aantal 
bezette ic-bedden werd destijds geraamd op 1300, waarmee de Nederlandse ziekenhuizen 
onder grote druk zouden komen te staan. 

Een nieuwe prognose, die enkele dagen geleden is opgesteld, gaat uit van een gunstiger 
scenario. In het nieuwe model beleeft de derde golf onder de huidige covidmaatregelen al half 
april zijn hoogtepunt, met een geschat aantal van 800 door coronapatiënten bezette ic-bedden. 
Hoewel in de modellen met een grote marge rekening wordt gehouden, zijn de verwachtingen 
over de derde golf dus flink gunstiger dan anderhalve week geleden. 

Het RIVM wil de aan deze site uitgelekte prognoses nog niet bevestigen. Vermoedelijk houdt 
Jaap van Dissel volgende week woensdag weer een technische briefing aan de Kamer. Dan 
zullen de nieuwe verwachtingen naar buiten worden gebracht. Volgens een RIVM-
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woordvoerder veranderen de prognoses voortdurend. ‘Hoe dichter je bij een bepaalde datum 
komt, hoe meer gegevens je hebt.’ 

Momenteel liggen er 730 coronapatiënten op de ic. De bezetting van de intensive cares neemt 
sinds eind februari toe, en zal volgens de recentste RIVM-voorspellingen dus ook nog iets 
stijgen. Maar ‘code zwart’, waarbij niet voor alle patiënten een bed beschikbaar is, lijkt dus 
minder waarschijnlijk te zijn geworden. Eerder liet ziekenhuisvoorman Ernst Kuipers al weten 
er niet van uit te gaan dat het zover komt. 

Tussen zaterdag- en zondagochtend zijn 6918 nieuwe coronagevallen geregistreerd, zo blijkt 
uit RIVM-cijfers. Dat is iets minder dan het gemiddelde aantal van 7137 besmettingen over 
de afgelopen week. Sinds vrijdag is dat gemiddelde, na weken van forse toename, licht aan 
het dalen. Afgelopen dinsdag waarschuwde het RIVM juist nog dat ‘alle wijzers op rood’ 
stonden. Bron: De Stentor, 4 april 2021.  

Piek derde coronagolf lager dan verwacht 

De piek van de derde coronagolf valt naar verwachting lager uit dan eerder gedacht en komt 
halverwege deze maand. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in de 
laatste prognose, bevestigt OMT-lid Marc Bonten in Nieuwsuur. 

Waar twee weken geleden verwacht werd dat eind april 1400 intensivecarebedden nodig zijn 
voor coronapatiënten, denken de experts nu dat de piek halverwege deze maand komt met 
ongeveer achthonderd bezette ic-bedden. ‘De verklaring is dat het de laatste weken meeviel 
hoe snel de toename van de bezetting van het aantal ic-bedden was’, zegt Bonten 
in Nieuwsuur. ‘Daarbij moet opgemerkt worden dat de laatste paar dagen een sterkte toename 
is van het aantal bezette ic-bedden. Dat zit nu op 746. Dat zal zeker weer invloed hebben op 
de volgende voorspelling.’ 

Over mogelijke versoepelingen is Bonten daarom voorzichtig. ‘De situatie is wat ons betreft 
niet heel veel anders dan twee weken geleden. Er zit heel veel onzekerheid’, zegt de arts-
microbioloog van het UMC Utrecht. ‘De situatie is nog steeds instabiel.’ Bron: AD, 5 april 
2021. 

 

Johan van Rijn wil in het najaar de Rotterdam Marathon lopen, maar een startbewijs 
verkrijgen wil hem maar niet lukken. © Jan Kok | Boomerang Fotografie  
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Hunkering naar ‘historische’ Rotterdam Marathon is groot, 
‘startbewijzen zijn de lopers veel waard’ 

 
De Coolsingel blijft zondag voor het tweede jaar op rij leeg. Maar de NN Marathon Rotterdam 
leeft misschien wel méér dan ooit. Nu al staan hardlopers in de rij om vrijkomende 
startbewijzen voor de jubileumeditie (40) te bemachtigen, die staat gepland voor het weekeinde 
van 23 en 24 oktober.  
 
Marathondirecteur Mario Kadiks voelt zelf ook de ‘hunkering’ naar het  mega sportevenement. 
‘De laatste editie in 2019 gaf weer een niet te evenaren sfeer in de stad. Het zinderde op de 
volle Erasmusbrug en de Coolsingel stond vol tot de laatste loper binnen was. Ik krijg nog 
steeds kippenvel als ik daaraan terugdenk.’ Bron: AD, 3 april 2021.  

 

In de keuken van sterrenrestaurant Monarh helpen Ad (r) en Nel (l) Verhoeven mee met het 
bereiden van een gerecht. Op de achtergrond houdt chef-kok Paul Kappé een oogje in het zeil, 
linksachter Anny Oomen. © Pix4Profs-Ron Magielse  
 
 
Verrassing voor de ouderen van ’t Broaipanneke: een heuse 
sterrenmaaltijd thuis 

 
Al bijna een jaar moeten de gasten van 't Broaipanneke in Riel hun uitje missen. Normaal 
gesproken eten de ouderen eens per maand met elkaar in De Leybron. Nu gingen de 
gastvrouwen op pad om een tweegangenmenu te bezorgen. Een sterrenmenu, om precies te 
zijn.   
 
Chef-kok Paul Kappé brengt een van de eerste kratjes met maaltijden naar de zes auto’s die 
klaarstaan om naar Riel te rijden. ‘Deze bakjes moeten rechtop blijven staan, die in 
aluminiumfolie mogen wel op de achterbank.’ Samen met zijn keukenbrigade heeft Kappé het 
tweegangenmenu gemaakt in de keuken van Monarh in Tilburg, waar eerder deze week nog 
een feestje werd gevierd omdat het restaurant zijn Michelinster behield.  Bron: AD, 1 april 
2021.  
 
Proeflokaal met terras Brack heropent in oude machinehal 
 
BREDA – ‘Dat perspectief, de ruimte. Dat is toch wel heel bijzonder’, zegt Tim van den Burg 
als hij een rondleiding geeft door het nieuwe Brack. Althans, nieuw: proeflokaal Brack is 
verhuisd van de open hal op het Backer en Rueb-terrein in het Bredase Havenkwartier naar 
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de grotere gesloten hal, inclusief terras. De opbouw is in volle gang, op weg naar de feestelijke 
heropening. ‘We kunnen niet wachten.’ 
 
Noem het een preview van wat komen gaat zodra de coronamaatregelen worden versoepeld. 
Want als het zover is, als de horeca, als de terrassen weer kunnen draaien is Brack er bij. 
Natuurlijk, het proeflokaal waar het speciaal bier rijkelijk uit de ketels van brouwerij Bliksem 
en Ramses Bier vloeit is inmiddels een begrip. Bron: BN De Stem, 9 april 2021.   
 

 
 
Tim van den Burg en Lotte van Boxtel voor de nieuwe locatie van proeflokaal Brack op het 
Havenkwartier aan de Speelhuislaan. © Pix4Profs/Joyce van Belkom 
 
 

 
 



140 

 

 

 
 
Ampullen aangespoeld op strand Vlieland 

 
Op het strand van Vlieland is zaterdagochtend een lading ampullen aangespoeld. Daarin zit 
een antibioticum van het Duitse type Ceftriaxon HEXAL. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.  
 
Wie een ampul op het strand vindt kan die inleveren bij de gemeente Vlieland.  Bron: AD, 3 
april 2021. 

Een toerist vond zaterdagochtend twee ampullen van een antibioticum op het strand van 
Vlieland. De gemeente Vlieland vraagt mensen die ook ampullen vinden, zich te melden. De 
toerist vond de spullen aan de noordoostelijke kant van het eiland. In de potjes zit een 
antibioticum van het Duitse type Ceftriaxon HEXAL. 

De soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Volgens een medewerker van de 
gemeente is er weinig gevaar, het gaat om doses medicatie. Vanwege het paasweekend is er 
nu drukte op het strand.  

Het is een onduidelijk waar de ampullen vandaan komen. ‘De etiketten zijn nog vrij nieuw’, 
aldus de gemeente. Dat wijst erop dat de potjes relatief kortgeleden te water raakten. Mensen 
die de ampullen op het strand vinden, kunnen deze inleveren bij de gemeente Vlieland. De 
gemeentelijke storingsdienst is te bereiken op 0646351579. Bron: Leeuwarder Courant, 4 
april 2021.  
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De antibioticamedicatie in kwestie © Gemeente Vlieland 
 
 

 

MCL  © ANP  
 
 
Action bedankt zorgmedewerkers met paaseitjes 
 
Winkelketen Action levert grote hoeveelheid paaseitjes aan MCL als bedankje aan 
‘ongelooflijke zorgkanjers’ 
 
Winkelketen Action heeft vanochtend vier pallets met paaseieren afgeleverd bij Medisch 
Centrum Leeuwarden. Daarmee bedankt de voordeelwinkel de medewerkers van het 
ziekenhuis. 
 
Dat meldt de Leeuwarder Courant. Zelf noemt Action het een smakelijke donatie aan die 
ongelooflijke zorgkanjers die al een jaar zo hard en onder moeilijke omstandigheden hun 
liefdevolle werk doen.  
 
In totaal zijn er bij veertien ziekenhuizen door heel Nederland paaseieren afgeleverd. Het gaat 
om zo’n 100.000 pakketjes. Het MCL ontving vanochtend zo’n 2.200 kilo aan chocola.  Bron: 
AD, 31 maart 2021.  
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Bomvolle kerken? Deze gelovigen zitten al maanden thuis: ‘je hoeft het 
huis niet uit om te geloven’ 

 
Terwijl er wordt gemopperd over de volle kerken op Urk en in Krimpen aan den IJssel, hebben 
veel gelovigen door de coronabeperkingen hun godshuis al maanden niet van binnen 
gezien. ‘Maar: geloof moet niet alleen afhangen van een bezoek aan het gebedshuis.’ 

Volgens de christelijke Arend Ripping, de Joodse Dalit Ganani en islamitische Saffet Altundag 
is gelovig zijn in Rotterdam ‘meer dan alleen het bezoeken van de eredienst’. Zij beleven de 
feestdagen thuis. Bron: AD, 4 april 2021. 

  

© Frank de Roo — De Joodse Dalit Ganani komt al een half jaar niet meer in de synagoge  

Vijftien filialen van bouwmarkt Hornbach volgeboekt 
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De vijftien filialen van bouwmarkt Hornbach zaten vandaag helemaal volgeboekt met klanten 
die wegens corona van te voren moesten reserveren. Ook voor tweede paasdag is alles al 
volgeboekt, zegt een woordvoerder.  
 
Normaal is het er altijd extra druk tijdens het paasweekend, maar wegens corona is een 
bezoekje aan Hornbach dit jaar geen uitje. Wegens de coronamaatregelen moeten klanten 
alleen winkelen en moeten ze van te voren reserveren. ‘Het is allemaal goed verlopen. Ook op 
de parkeerplaatsen’, zegt een woordvoerder. Hij hoopt dat de winkels snel weer helemaal open 
mogen. 
 
Ook op Woonboulevard Leiderdorp liep alles op rolletjes. ‘De klanten kwamen netjes op 
afspraak. Alles is goed verlopen’, zegt een woordvoerder. Ook hier konden de klanten in de 
dertig winkels op de woonboulevard alleen op afspraak terecht. Bron: AD, 3 april 2021.  
 

 

Tuinwereld in Wijchen op paaszaterdag. De drukte is ‘beheersbaar.’ © David van Haren 
 
In paasweekend is naar het tuincentrum een uitje 
 
Zelfs het tuincentrum is nu een uitje dit paasweekend: ‘Is nog lang niet zoals het was, maar 
voelt wel hoopvol’. Zeg je ‘pasen’, dan zeg je vaak ook: tuincentrum. Maar dit jaar is alles 
anders: ook hiervoor moet je (soms ruim van te voren) reserveren. Blijven de ware liefhebbers 
over? In het Gelderse Wijchen en Malden kochten mensen deze zaterdag vooral paasboeketten 
en zomerbloeiers. De drukte? Die is ‘beheersbaar’. 
 
Het paasweekend staat meestal gelijk met een bezoek aan de woonboulevard of het 
tuincentrum. Aansluitend een kopje koffie of een broodje. 
 
‘Nu er zo weinig mag, is het extra leuk om in een tuincentrum te zijn’, vinden Theo en Dory 
Roelofs. De zestigplussers hebben gewinkeld bij TuinWereld in Wijchen. Twee planten voor op 
het balkon, plus een vogeldecoratie voor op de schutting. Het tweetal heeft op de website van 
TuinWereld voor een half uur gereserveerd. Bron: AD, 4 april 2021.  
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Duitsers zonder afspraak weggestuurd van outlet Roermond 

 
Designer Outlet Roermond heeft op eerste paasdag enkele winkelende Duitsers moeten 
wegsturen die zonder afspraak voor de deur stonden. Ook komen er veel telefoontjes en e-
mails binnen van mensen die dit paasweekend willen komen winkelen, zo laat het 
outletcentrum weten. 
 
Het winkelcentrum is op feestdagen ook populair bij de oosterburen, maar die hebben net wat 
andere coronamaatregelen voor winkelen dan Nederland. In Nederland geldt winkelen op 
afspraak. Daarvoor moet je minstens vier uur van tevoren een afspraak gemaakt hebben en 
geldt een maximumaantal bezoekers, afhankelijk van de grootte van de winkel. In Duitsland 
kun je ter plekke reserveren, aldus het outletcentrum. Ook vragen sommige Duitsers of ze 
ook mogen komen winkelen als ze een sneltest met een negatief coronaresultaat kunnen laten 
zien, maar dat mag ook niet in Nederland. Bron: AD, 4 april 2021.  
 
Tweede paasdag naar de meubelboulevard? beperkt plek en rondneuzen 
is er niet bij 

 
Wie op tweede paasdag wil kijken voor een nieuwe bank, boxspring of salontafel, kan nog in 
veel winkels in woonboulevards terecht. Onbeperkt rondneuzen is er niet bij, want alles moet 
op afspraak. 
 
Voor de Nederlander hoort het net zo bij pasen als de Matthäus Passion en eieren zoeken: 
naar de meubelboulevard op tweede paasdag. Dat staat normaal gesproken garant voor files 
en vechten om een parkeerplek, maar in coronatijd is alles anders. Woonwinkels werken met 
een afsprakensysteem en slechts een beperkt aantal mensen mag naar binnen. Maar er is ook 
goed nieuws, want veel woonwinkels hebben nog plek. 
 
Wie bij Goossens Wonen en Slapen wil kijken, kan nog overal terecht, meldt een 
helpdeskmedewerker. De winkelketen heeft 21 locaties verspreid door het land, waaronder in 
grote locaties als Villa Arena in Amsterdam en Woonboulevard Utrecht. Wie wil komen kijken, 
kan een uur reserveren. ‘Ik zie dat overal nog tijdslots open staan.’ 
 
Dat geldt voor veel woonboulevards. Hoewel de meeste agenda’s snel vollopen, is er bij veel 
winkels nog plek. Toch is het anders dan anders. Rondslenteren in de meubelboulevard is er 
niet bij, want bij elke winkel moet je een aparte afspraak maken. Wie zich in meerdere winkels 
wil oriënteren op een nieuwe hoekbank, moet dus over goede planningskwaliteiten 
beschikken. 
 
Op tweede paasdag naar woongigant Ikea gaan, is uitgesloten. Sinds het winkelen op afspraak 
is ingevoerd, is het elke dag vechten om een beschikbaar tijdslot. ‘De komende drie dagen zijn 
alle winkels op alle locaties volgeboekt’, zegt een woordvoerster. ‘We mogen per locatie maar 
vijftig klanten per uur toelaten.’ 
 
Ook de beschikbare plekken in bouwmarkten en tuinwinkels zijn snel vergeven. Hornbach is 
op tweede paasdag open, maar is vrijwel volgeboekt. Dat geldt ook voor veel Gamma-
vestigingen. Bij de meeste vestigingen van Intratuin zijn nog wel plekken te boeken. Bij veel 
filialen is het mogelijk om zonder afspraak buiten te winkelen. 
 
Wel is het anders winkelen met een tijdslot, zegt Jeroen Willemsen, bedrijfsleider van Intratuin 
Malden. Funshoppen is er niet bij. ‘De meeste mensen hebben al een idee van wat ze zoeken. 
Ze komen gericht voor met name de eenjarige planten, de zomerbloeiers, de boomheesters en 
het nieuwe tuinmeubilair. We zijn blij dat we met tweede paasdag open mogen zijn. Het is nog 
lang niet zoals het was, maar het voelt wel hoopvol.’ Bron: De Stentor, 4 april 2021. 
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Winkelen op afspraak werkt niet  

 
De verplichting die momenteel geldt om vier uur van tevoren te reserveren voor een 
winkelafspraak werkt niet voor zowel consumenten als winkelbedrijven. De meerderheid van 
de beschikbare plekken blijft leeg en één op de vijf consumenten die een reservering maakt, 
komt uiteindelijk niet opdagen. Dat becijferde branchevereniging INretail na een enquête 
onder de leden. 
 
Volgens de branchevereniging worden winkelbedrijven zelfs dubbel gepakt. Doordat kopers 
niet komen opdagen ontstaan er onverwacht lege plekken in de reserveringsagenda, maar die 
gaten mogen niet aan een andere consument beschikbaar worden gesteld. Ook consumenten 
hebben volgens INretail moeite met de regels. Zo zou er weinig begrip zijn voor de maatregelen. 
 
INretail vindt sowieso dat de extra coronabeperkingen voor winkels geschrapt moeten 
worden omdat ze in de ogen van de brancheorganisatie op een veilige manier open kunnen. 
De brancheorganisatie roept het kabinet daarom nogmaals op maatregelen voor winkelbezoek 
te versoepelen. Bron: AD, 8 april 2021. 

 
De avondklok  
 
De avondklok is alweer 2,5 maand oud. In de week dat de maatregel werd verschoven van 
21.00 naar 22.00 uur, gingen vier verslaggevers van BN DeStem tijdens de donkere avonduren 
de straat op. ‘De politie steekt een hand naar je op en rijd door’, concluderen ze. Dat uur extra 
maakt niets uit. Voor alleenstaanden is het een uitkomst. Kun je net wat langer blijven 
plakken. Je moet voor tien uur een keuze maken: blijf ik slapen of ga ik gauw naar huis. Ook 
’s avonds laat zijn er nog tientallen mensen op straat. Bron: BN DeStem, 3 april 2021.  
 
Nederlanders zijn de afgelopen week na het verschuiven van de avondklok meer buiten 
geweest tussen 21.00 en 22.00 uur. Op woensdag en donderdag waren toen ongeveer drie 
keer meer mensen op straat. Sinds afgelopen woensdag mogen mensen tijdens dat uur zonder 
geldige reden buiten zijn. Dat meldt het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), dat hiervoor 
10.000 panelleden van 16 jaar en ouder volgt met een app. 

Afgelopen woensdag en donderdag was tussen 21.00 en 22.00 uur gemiddeld 6 procent van 
de panelleden op straat te vinden. Een week daarvoor was dit percentage bijna drie keer zo 
klein, toen de avondklok nog een uur eerder inging. Volgens onderzoeker Tineke School is er 
sprake van twee stijgingen van het aantal reizigers in de avond: ‘Direct na invoering van de 
zomertijd, en direct na het verzetten van de starttijd van de avondklok. Die stijgingen zijn 
verdeeld over auto-, fiets- en wandelritten.’ Bron: AD, 7 april 2021. 

 

Marli Huijer (66) is hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en 
voormalig arts. Ze was ook Denker des Vaderlands. © Dingena Mol 
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Burgers worden te weinig betrokken bij beleid rondom corona 
 
Hoogleraar vindt dat overheid burgers te weinig betrekt bij corona-aanpak: ‘Zelf nadenken 
wordt ontmoedigd’ 
 
De overheid heeft de samenleving veel te weinig betrokken bij de corona-aanpak. Dat moet 
anders, vindt Marli Huijer (66), hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en voormalig arts en Denker des Vaderlands. ‘De regering roept op om je 
verantwoordelijkheid te nemen, maar dat houdt simpelweg in dat je moet doen wat de overheid 
van je vraagt. Zelf nadenken wordt ontmoedigd.  
 
We zijn massaal coronamoe. Het lezen en spreken erover gaat gepaard met steeds meer 
ergernis. En ons gedwee neerleggen bij de regels om het virus te beteugelen wordt almaar 
moeilijker. Na een tergend lange lockdown-winter wordt nu met intens verlangen uitgekeken 
naar de zomer, waarin ons mogelijk meer vrijheden te wachten staan.  Bron: AD, 4 april 2021. 
 
 
Overheid communiceert selectief en negatief over verloop pandemie 

 
De overheid communiceert consequent selectief en te negatief over het verloop van de 
coronapandemie, zegt viroloog Louis Kroes tegen BNR Nieuwsradio. Positieve cijfers worden 
volgens hem naar de achtergrond verdreven, terwijl negatieve ontwikkelingen extra worden 
benadrukt. 
 
Kroes is hoofd Medische Microbiologie en hoogleraar Klinische Virologie bij het Leids 
Universitair Medisch Centrum. Volgens hem krijgen de al maanden dalende sterftecijfers 
amper aandacht, in tegenstelling tot het oplopend aantal besmettingen. ‘We zien dat de sterfte 
sinds begin dit jaar een continue daling vertoont, wat een uitermate gunstig teken is. Als dat 
als gegeven een meer centrale plaats krijgt, krijgt ook het hele beloop van de epidemie een 
ander perspectief’, vertelt Kroes aan BNR. 
 
Volgens de viroloog kun je mensen beter laten zien dat het de goede kant opgaat en dat de 
maatregelen ook iets opleveren. ‘Menig persconferentie werd de afgelopen weken begonnen 
met de mededeling dat de cijfers nog te hoog zijn en dat het nog niet goed gaat. Daar hebben 
we toch te maken met het enigszins selectieve gebruik van cijfers, om mensen te motiveren 
voor het afgekondigde beleid. Ik vind dat je daar dus mee moet oppassen.’ Bron: AD, 8 april 
2021. 

  

© Marc de Haan — Louis Kroes  
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Het feest kan voor de derde keer niet doorgaan © Jeroen Jazet 
 
 
Trouwerij van Mariska en Matthias voor de derde keer uitgesteld 
 
Zij stelden hun trouwfeest al drie keer uit: ‘Niet nóg eens, dan staat zijn vader niet op de foto’s’ 
 
Het aantal huwelijken daalde licht, maar het is vooral het feest dat massaal wordt uitgesteld 
vanwege de coronamaatregelen. Mariska van de Kamp (38) en Matthias Brinkman (39) uit 
Nijkerk hebben hun feest nu voor de derde keer uitgesteld. Het gaat inmiddels niet alleen 
meer om een datum, maar ook om de vraag of zijn vader er nog wel bij kan zijn. 
 
Vorig jaar maart zagen ze op tv de eerste persconferentie en keken elkaar verbouwereerd aan. 
‘We zeiden tegen elkaar: dit betekent dat ons feest niet kan doorgaan’, vertelt Matthias 
Brinkman.   Bron: De Stentor, 4 april 2021. 
 
 

 
 
Achttien jaar en eenzaam: Roos uit Kampen weet hoe dat voelt 
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Eenzaamheid: Roos Braad uit Kampen weet heel goed hoe dat voelt. Maandenlang zat ze zelf 
in de put, met weinig mensen om erover te praten. Ze krabbelde weer op en doet nu haar 
verhaal, om eenzaamheid bespreekbaar te maken. ‘Het is echt niet iets om je voor te schamen.’ 
 
Ze is achttien jaar, woont in Kampen. Poseert zelfverzekerd voor de fotograaf van de 
Stentor die een portret maakt bij dit verhaal. Hier staat geen eenzaam meisje, maar een 
zelfbewuste jonge vrouw. Veel jongeren hebben in coronatijd last van eenzaamheid of sombere 
gevoelens, blijkt uit onderzoek. 
 
Ook voor Roos is het leven niet wat het ruim een jaar geleden nog was. Festivals, feestjes, 
naar de kroeg, een terrasje pakken met vrienden of klasgenoten. ‘Kan allemaal niet en dat is 
jammer. Maar ik voel me nu niet meer eenzaam, nee. Ik hoop op een mooie zomer, daar haal 
ik mijn positiviteit uit. Ik wist de eenzaamheid te overwinnen.’ Bron: De Stentor, 4 april 2021.   
 
 
Extra vitamine D is nodig volgens Vitamine Informatiebureau en 
hoogleraar Savelkoul 
 
De lente is begonnen, de zon krijgt weer kracht en helpt ons vitamine D aan te maken. Maar 
waar is dat eigenlijk goed voor? Krijgen we dankzij de zon genoeg, of hebben we meer nodig? 
En helpt vitamine D tegen de klachten van corona, of was dat maar een hoopvol idee? Bauke 
ter Braak van het Vitamine Informatiebureau en hoogleraar immunologie Huub Savelkoul 
(Universiteit Wageningen) geven de antwoorden. 
 
‘Vitamine D ondersteunt je natuurlijke weerstand en helpt je lichaam te beschermen tegen 
bedreigingen van buitenaf, zoals bacteriën en virussen. Ook draagt het bij het behoud van 
sterke botten, soepele spieren en een sterk gebit. Daarnaast helpt vitamine D bij de normale 
opname van de mineralen calcium en fosfor’, vertelt Bauke ter Braak. 
 
‘De zon is onze belangrijkste bron voor vitamine D en zou ons ongeveer tweederde moeten 
geven van wat we nodig hebben,’ stelt hij. Tussen 1 april en 1 oktober geeft de zon precies dat 
element van het UV-licht dat we nodig hebben om vitamine D aan te maken. De zon schijnt 
van twaalf uur ‘s middags tot twee uur ‘s middags het felst. 
 
‘Om vitamine D aan te maken, moet je wel wat huid onbedekt laten, zoals je hoofd en handen. 
De hoeveelheid pigment in je huid en de hoeveelheid vetweefsel in je lichaam hebben ook 
invloed op de hoeveelheid vitamine D die je aanmaakt. Je huidskleur bepaalt of je aan twintig 
minuten genoeg hebt of anderhalf uur nodig hebt. Hoe meer pigment, hoe meer zon er nodig 
is’, vult Savelkoul aan. 
 
We kunnen de vitamine D die we niet meteen verbruiken, opslaan in ons vetweefsel om de 
donkere wintermaanden door te komen. Ter Braak benadrukt dat dit niet genoeg is voor 
mensen die volgens de Gezondheidsraad het hele jaar door een supplement nodig 
hebben. ‘Zoals vrouwen boven de vijftig en mannen boven de zeventig.’ 
 
Kinderen tot vier jaar nemen niet genoeg vitamine D op via de huid en halen dat ook niet 
genoeg uit voeding. En over kinderen gesproken: ‘Ook voor zwangere vrouwen is het advies 
om dagelijks extra vitamine D te nemen’, legt ter Braak uit.  
 
‘Ook hebben mensen met obesitas een chronisch ontstoken vetweefsel en daardoor meer 
behoefte aan vitamine D’, voegt Savelkoul aan. 
 
Voor de meeste mensen is de aanbevolen dagelijkse dosering voor vitamine D 10 microgram, 
boven de zeventig is dat 20. Supplementen zijn de makkelijkste manier om vitamine D binnen 
te krijgen. 
Hoogleraar Immunologie Huub Savelkoul - en andere wetenschappers en hoogleraren met 
hem - pleit voor een aangepast advies voor een minimale dagelijkse hoeveelheid van 25 
microgram. De Gezondheidsraad wijst een advies voor verhoogde dosis echter af. 
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‘In de afgelopen jaren zijn er meer studies bijgekomen die aantonen dat vitamine D onze 
weerstand tegen verkoudheidsvirussen versterkt, en dat een vitamine D-tekort tot een 
verhoogd risico op Covid-19 leidt. Zulke ‘observationele’ studies tonen geen oorzakelijk 
verband aan tussen vitamine D en Covid-19 en worden daarom niet meegenomen in 
beleidsadviezen’ aldus Savelkoul. 
 
‘Onlangs kwam er uit een Amerikaanse studie dat de vitamine D in de bloedspiegel bij veel 
mensen flink omhoog moet om het besmettingsrisico te verminderen. Dat haal je niet met een 
dagelijks pilletje van 10 microgram. Zeker niet in de winter. Dan heb je ten minste 25 
microgram of 50 microgram nodig.  
 
Als er geen studies zijn waarin de relatie tussen vitamine D en de verhoogde weerstand tegen 
luchtweginfecties wordt tegengesproken, lijkt het me ook niet helemaal eerlijk om zo’n verband 
dan uit te sluiten. Zeker wanneer het sowieso helpt om de weerstand te verbeteren en het niet 
gevaarlijk is om deze dosis iets te verhogen’, zegt hij. 
 
‘Eigenlijk moeten ziekenhuizen erop letten dat wanneer er een coronapatiënt binnenkomt, 
eerst het peil van  vitamine D in het bloed wordt gemeten. Is die niet op peil, dan moet je 
daarvoor zorgen voordat je deze patiënten behandelt.’ Bron: De Stentor, 4 april 2021. 
 

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt nog maar eens: vier pasen zoveel mogelijk 
thuis en volg de basisregels!   

Twentse nieuwsfotograaf belaagd door beveiligers bij 

vaccinatielocatie van GGD in Enschede 

 
ENSCHEDE - Een nieuwsfotograaf is vrijdagmiddag bij een GGD-locatie in Enschede belaagd 
door beveiligers. Nadat de man beelden had gemaakt, eisten ze dat hij de foto’s zou 
verwijderen. Toen hij dat niet deed, probeerden de beveiligers hem tegen de grond te werken. 
De fotograaf gaat aangifte doen. ‘Hier was geen enkele aanleiding toe.’ De GGD Twente laat 
weten de situatie te betreuren. 
 

 

Beveiligers belden de politie, nadat een nieuwsfotograaf foto’s had gemaakt van de 
parkeerplaats en de ingang van de vaccinatielocatie. © Cees Elzenga / hetoog.nl 
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Cees Elzenga is professioneel fotograaf sinds 1996. Hij stond tussen stenen gooiende mensen 
op het Binnenhof, kreeg glazen bier in zijn nek vanaf voetbaltribunes en zocht bij menig 
demonstratie zijn weg. Op dat soort plekken en in dat soort situaties kijkt hij altijd om zich 
heen: waar komt het gevaar vandaan? Maar vrijdag stond die alertheidsmodus niet aan. Was 
ook niet nodig; hij ging gewoon een plaatje maken van een priklocatie. Bron: De Stentor, 4 
april 2021. 
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Zes pleegkinderen zitten al jaar thuis om ouders te 
beschermen: ‘Geef pa en ma een vaccin!’ 
 
Al een jaar zitten de zes pleegkinderen van Aad en Tineke Twigt gedwongen thuis om hun 
ouders te beschermen tegen corona. Aad en Tineke smeken om een vaccinatie. ‘Twee prikjes, 
meer vragen we niet.’ 
 
Op de bijna drie meter lange eettafel van de familie Twigt in het Friese Harkema maken de 
laptops plaats voor boterhammen. Het is lunchtijd. De hele ochtend hebben Mike* (9), 
Rimmert (13), Loïc (14), Jetze (14) en Aïsha (14) via de webcam braaf hun lessen gevolgd. 
Terwijl hun klasgenootjes gewoon samen op school zaten. Zo gaat dat al een jaar. Bron: De 
Stentor, 4 april 2021.   
  
 

 
 
Jongeren hebben zich verzameld op het Tamarindeplein in Leerdam © JS Multimedia 
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Jongeren bekogelen agenten in Leerdam 
 
In Leerdam waren zondagavond veel agenten op de been vanwege overlast gevende jongeren, 
die zich tegen de politie hadden gekeerd. De groep gooide met blikjes en stenen naar de 
dienders. 
 
Volgens een woordvoerder van de politie ging het om ‘enkele tientallen jongeren’, die zich 
ophielden rond het Tamarindeplein. Zij zouden sinds zondagmiddag al voor overlast hebben 
gezorgd. ‘Zij wilden niet luisteren en gooiden met voorwerpen naar de agenten’, aldus de 
politie.  
Daarom werd er opgeschaald. Meerdere eenheden kwamen ter plaatse. Ook de 
politiehelikopter werd ingezet. ‘Het doel is zo snel mogelijk de rust terug te brengen en de 
mensen naar huis te laten gaan. Samenkomen is in deze tijd sowieso niet veilig, en het mag 
ook niet.’ 
 
Even na 21 uur meldde de politie dat het weer rustig was in Leerdam. ‘De groep is uiteen 
gegaan en is vertrokken van het plein.’ Bron: AD, 4 april 2021.  
 

 
 

De politie had behoorlijk wat agenten naar Leerdam gestuurd om een overlast gevende groep 
jongeren aan te pakken. © C&R Media  

 

Politie maakt met hulp van politiehonden en brandweer einde aan illegaal 
feestje in Bathmen 

Met behulp van de brandweer en inzet van politiehonden is gisteravond een illegaal feest in 
Bathmen beëindigd. Meer dan vijftig man kwam samen rond een vreugdevuur.  

Er werd gebarbecued in Bathmen, veel gedronken en luide muziek gedraaid. De 
coronamaatregelen werden massaal genegeerd door de meer dan vijftig bezoekers. Rond 23.30 
zondagavond heeft de politie de illegale samenkomst beëindigd.  
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De Deventer politie kreeg daarbij ondersteuning van politiehonden, de politie Apeldoorn en de 
politie Raalte. Het vreugdevuur werd gedoofd met hulp van de Deventer brandweer.  

Niet alleen de bewoner, de organisator van het feest, maar ook diverse aanwezigen hebben 
een proces-verbaal gekregen vanwege het negeren van de coronamaatregelen, zo laat de politie 
weten. Bron: De Stentor, 5 april 2021. 

 

 

Politie maakt einde aan illegaal feestje in Bathmen  © Politie  
 
 
Politie maakte einde aan feest in Utrecht en houdt 62 mensen aan 
 
De politie heeft ingegrepen bij een feest in een loods aan de Nautilusweg in Utrecht. De 
agenten slingerden 57 aanwezigen ter plekke op de bon, 54 personen werden aangehouden 
omdat ze zich niet konden identificeren. Nog eens acht personen zijn aangehouden vanwege 
het organiseren van het feest. 
 
De politie kreeg maandagavond rond 23.00 uur signalen dat er een feest gaande was in een 
loods aan de Nautilusweg. Daar bleken ongeveer 120 man aanwezig en werden diverse 
coronaregels overtreden. 
 
Veel aanwezigen probeerden te vluchten toen de politie het feest stillegde. Dat lukte niet omdat 
agenten hen ook bij een andere uitgang al opwachtten. Uiteindelijk konden zo alle aanwezigen 
staande worden gehouden.  
 
De 54 personen die zich niet konden identificeren, zijn naar het arrestantencomplex in Houten 
vervoerd. Zij mochten met een boete naar huis nadat familieleden hun identiteitsbewijzen 
hadden gebracht. Bron: AD, 6 april 2021.  
 
Piet (18) was bij illegaal ‘kinderfeestje’ in Utrechtse loods: ‘boete van 600 
euro, maar ik heb geen spijt’ 

 
Het illegale ‘kinderfeestje’ aan de Nautilusweg in Utrecht was een paasfeest, vertelt Piet (18) 
uit Apeldoorn. Hij is één van de feestvierders die maandag rond 23.00 uur op de bon werd 
geslingerd door de politie. ‘Ik kreeg boetes van zo’n zeshonderd euro, maar spijt heb ik niet.’ 



154 

 

Samen met zijn nichtje Junnisa (17) en zijn broertje van zestien jaar vertrok hij 
maandagavond met een taxi vanuit Apeldoorn naar de loods in Utrecht. ‘Je vrijheid wordt 
ontnomen, dus je moet toch wat’, is zijn verklaring. ‘Het waren vrienden en kennissen, ons 
kent ons. Wij zien elkaar allemaal als familie. Wij zijn gevraagd om ook te komen en ik vond 
het leuk om te gaan.’ Bron: AD, 7 april 2021. 
 
 
Einde gemaakt aan 57 illegale feesten afgelopen week 

 
De politie heeft vorige week een einde gemaakt aan 57 illegale feesten. Dat zijn er meer dan 
de week ervoor, toen waren het er vijftig. Ook deelde de politie 6392 avondkloekboetes uit, de 
week ervoor 6423. 
 
Het aantal boetes voor groepsvorming is, ondanks de drukte in parken, ongeveer hetzelfde 
gebleven. Vorige week waren het er 144, de week ervoor 140. In meerdere steden was het 
vanwege het lekkere weer vol in parken. Veel mensen hielden zich niet aan de 
coronamaatregelen. Die mensen hebben niet allemaal een boete gekregen. 
 
De politie deelde minder waarschuwingen uit aan mensen die de coronamaatregelen 
negeerden. Vorige week kregen 176 mensen een waarschuwing. De week ervoor waren dat er 
204. Bron: DE Stentor, 6 april 2021.  
 

 
 

Meer dan 5000 zorgmedewerkers kregen geen zorgbonus 
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Het had een extraatje moeten zijn, maar duizenden zorgmedewerkers die dachten dat ze 
de zorgbonus zouden krijgen, grepen ernaast. De overheid stelde slechts een paar eisen op, 
maar die zijn zo ruim dat werkgevers zelf moesten invullen wie recht had op de bonus en wie 
niet. En dat leidt tot willekeur, onbegrip en scheve gezichten, meldt RTL Nieuws. 

De hele Tweede Kamer was vorig jaar voor het plan van de zorgbonus, als gebaar naar de 
zorgmedewerkers die de eerste coronaperiode in de frontlinie hadden gestaan. 

Er kwamen vanuit het ministerie drie eisen: je moet in de zorg hebben gewerkt tussen 1 maart 
en 1 september, je moet hebben bijgedragen aan de strijd tegen Covid-19 en je mag niet meer 
verdienen dan twee keer modaal (73.000 euro bruto). 

Meer dan 5000 zorgmedewerkers trokken aan de bel bij het meldpunt Zorgbonusgemist.nl. 
Van zeker 3944 kwam naar voren dat zij aan alle eisen van de overheid hebben voldaan. Maar 
zij kregen van hun werkgever te horen dat hun bonus toch niet doorging. Het gaat om onder 
anderen medewerkers in de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, apotheken of verpleeghuizen. 
Bron: AD, 5 april 2021. 

 

Festival Alaparada in Best  © Kas van Vliet  
 
 
Hoe een festival uitliep op een financieel drama: ‘ze boden Snollebolleke 
aan hem in te vliegen met een helikopter’ 
 
Drie dagen feest, met enkele van de grootste artiesten van Nederland. Dat moest festival 
Alaparada in het Brabantse Best worden. Maar terwijl de organisatoren publiekelijk spraken 
van een doorslaand succes en zichzelf tienduizenden euro’s uitkeerden, toonden de cijfers 
achter de schermen een heel ander beeld. Een reconstructie van een foutenfestijn, dat leidde 
tot een faillissement en tientallen gedupeerde artiesten en leveranciers. 
 
Voor de zoveelste keer gaan de handen de lucht in op het festivalterrein aan het Bestse 
Wilhelminapark. Het is zondagmiddag 18 augustus 2019 en de zon breekt voorzichtig door 
tussen de wolken. De organisatoren van Alaparada kijken tevreden toe op de deinende, 
joelende en meezingende menigte. Bron: BN De Stem, 5 april 2021. 
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Het Brabantse Walfestival zit er dit jaar niet meer in. Uitstellen tot volgend jaar, is de enige 
optie voor het organisatieteam van Niels van Elzakker met wellicht in het najaar nog een 
Oktoberfest ter overbrugging. © Tonny Presser © 2017  
 
 
Afwachten, uitstellen of afstellen? Onzekerheid onder 
evenementenorganisatoren is groot 
 
ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Organisatoren van festivals, braderieën of 
sportevenementen leven ook in 2021 nog tussen hoop en vrees. Dat steeds meer mensen een 
vaccinatie krijgen en de deur naar een normaler leven daarmee verder open komt te staan, 
biedt perspectief. Maar zelfs als we ‘landelijk versoepelen’ moeten eerst de Veiligheidsregio en 
gemeenten groen licht geven. 
 
Is er in de zomer eindelijk wat meer licht aan het einde van de tunnel, of mogen we alleen met 
een vaccinatiepaspoort een evenemententerrein op? Is ook West-Brabant toe aan testevents 
of wacht de organisator liever tot het veiligheidspakket wordt afgeschaald? Bron: BN De Stem, 
5 april 2021.  
 
 
 
Prison Escape in de Koepel gaat internationaal: ‘we hebben online al meer 
bereikt dan in vijf jaar liveshows’ 
 
Het spel Prison Escape kan al ruim een jaar niet meer plaatsvinden in het monumentale 
complex, maar heeft zichzelf opnieuw uitgevonden, met internationale aandacht tot gevolg. 
Zelfs in Turkije kun je nu een gevangene uit de Koepelgevangenis in Breda bevrijden. 
 
Prison Escape is een interactief spel waarbij deelnemers drie uur de tijd krijgen om te 
ontsnappen uit de gevangenis. Het spel streek vier jaar geleden neer in de voormalige 
Koepelgevangenis in Breda, waar acteurs, van gevangenen tot bewakers, deel uitmaken van 
het spel. Bron: BN DeStem, 5 april 2021. 
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De koepelgevangenis in Breda, waar het spel Prison Escape zich normaal gesproken met meer 
dan honderd man afspeelt. © Ilya de Milde/IDM Photography  
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Hoe is de sfeer op de camping tijdens de paasdagen? Op Molencaten Park Bosbad Hoeven zijn 
de comfortplaatsen druk bezet. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer  
 
 
Met pasen begint ook het campingseizoen: ‘of ik thuisblijf door het weer? 
nee joh, zeker niet 
 
’Met het paasweekend begint het campingseizoen. De slechte weersvoorspelling gooit wat roet 
in het eten, maar de fanatiekelingen gaan ook gewoon met de caravan op pad als het een paar 
graden kouder is. Vanwege het coronavirus gelden er wel maatregelen op de camping, zo moet 
iedereen zich houden aan de avondklok. 
 
Of ik thuisblijf door het weer? Nee joh, zeker niet. Vanaf woensdag zit ik hier op de camping. 
We hebben zelfs nog een dag zon gehad,’ vertelt Sanny van Mook uit Oosterhout. Ze heeft 
haar caravan geïnstalleerd op Molecaten Park Bosbad Hoeven. Dit is de vierde keer dat ze er 
gaat kamperen. ‘ De laatste keer dat we even weg zijn geweest was in oktober, dus ik was er 
weer aan toe,’ legt Van Mook uit.  Bron: BN De Stem, 5 april 2021.   
 
 
Aardbeienfile zet leefbaarheid in Udense woonwijk onder druk: ‘ik ben er 
klaar mee, de rijen auto’s voor de deur, het wildplassen’ 
 
UDEN - Ook in het frisse paasweekend was de aardbeien drive-in J&B in Uden een trekker. 
Het leidde weer tot files én irritaties in buurtschap ’t Loo. Een oplossing ligt echter in het 
verschiet. 
 



159 

 

 
 
Er staat een lange file in de omgeving voor de aardbeien drive-in  © Van Assendelft 
 
‘De lekkerste aardbeien van Nederland? Die haal je bij Jan en Brigitte van den Elzen.’ Twan 
Beijers is duidelijk fan van de zomerkoninkjes van zijn buurtgenoten. De dagelijkse file die 
hun populaire aardbeien drive-in met zich meebrengt kan hij echter missen als kiespijn. ‘Ik 
ben er klaar mee. De rijen auto’s voor de deur. De rommel die op straat wordt gegooid, 
wildplassen en de grote mond die je krijgt als je vraagt om de oprit niet te blokkeren. Ik ben 
trots op onze buurt. Ook trots op onze Jan, maar hier ben ik niet trots op.’ Bron: BN De Stem, 
5 april 2021.  
 
 

 

De Eemslift Hendrika  © Noorse reddingsdienst 
 
Nederlands vrachtschip in problemen bij Noorwegen, reddingshelikopters 
in actie 



160 

 

 
Een onder de Nederlandse vlag varend vrachtschip, de Eemslift Hendrika, is in ruwe zee in de 
problemen geraakt bij Noorwegen. De lading aan boord is gaan schuiven en het schip helt 
over. Drie reddingshelikopters hebben al acht bemanningsleden van boord gehaald, meldt de 
Noorse reddingsdienst op Twitter. 
 
Amasus Shipping in Delfzijl, de mede-eigenaar van schip, bevestigt het voorval. Vier mensen 
blijven aan boord om het schip te stabiliseren  en de situatie in de gaten houden. Het ligt 
ongeveer zestig zeemijlen, zo’n honderdelf kilometer ten westen van Ålesund in het zuidwesten 
van Noorwegen. De acht geëvacueerde opvarenden zijn overgevlogen naar die stad. 
 
‘De situatie is nu aan het verbeteren. We gaan straks bespreken of en hoe we verder kunnen 
varen’, aldus de woordvoerder van Amasus Shipping. Volgens de site vesselfinder.com had het 
schip eerder deze ochtend een noodsignaal afgegeven.  
 
In het gebied staat een stormachtige wind die gepaard gaat met onweer en bliksem. Het schip 
is gebouwd in 2015, is 112 meter lang en 17 meter breed. Bron: De Stentor, 5 april 2021.   
 
Nederlands spookschip verliest kostbare lading van Noorse klant: ‘nog 
nooit meegemaakt’ 

 
Het Nederlandse vrachtschip dat stuurloos heen en weer deint op de metershoge golven voor 
de zuidwestkust van Noorwegen is een deel van zijn lading verloren. Het gaat om een 
gloednieuw serviceschip besteld door een Noorse maritieme dienstverlener met een waarde 
van maar liefst 66 miljoen Noorse kronen, zo'n 6,5 miljoen euro. 
 
Het serviceschip lag stevig vastgesnoerd op het dek van de Eemslift Hendrika en moet door 
het heen en weer rollen op de tien tot vijftien meter hoge golven zijn losgeschoten. Wanneer 
dat gebeurde, is nog onduidelijk, maar op foto's van vanmiddag 14.30 uur is te zien dat het 
groene schip verdwenen is. Ook een kraan die op het schip stond, is verdwenen. Volgens de 
koper heeft de Noorse kustwacht het vierentwintig meter lange serviceschip ‘ergens’ drijvend 
gelokaliseerd.    
 
‘Het is een wonder dat het schip nog drijft’, zegt technisch manager Kristian Hjertvik van AQS 
tegen de nieuwssite Verdens Gang (VG). ‘Het stond in de lengterichting op het dek van de 
Eemslift Hendrika en moet met zijn kiel in de goede richting in zee zijn terechtgekomen.’ Het 
is volgens hem dus onduidelijk wanneer dat gebeurde, maar hij gaat uit van gisteravond 
omdat de weersomstandigheden toen slechter waren dan vandaag.  
 
Zijn collega’s en hij volgen de ontwikkelingen op de voet. ‘We zitten al 30 jaar in de maritieme 
dienstverlening, maar hebben nog nooit zoiets meegemaakt’, vult dagelijks leider Ove Løfsnæs 
aan. Een totale motoruitval van een transportschip evenmin. ‘In die zin is het speciaal, maar 
tegelijk triest voor ons.’  
 
Hij wil niet speculeren of het serviceschip kan worden gered. Mocht dit niet het geval zijn, dan 
heeft dat grote gevolgen voor het bedrijf, dat een van de grootste maritieme servicebedrijven 
van Noorwegen is. Het voert allerhande soorten service- en duikopdrachten uit voor 
aquacultuur en andere maritieme spelers.  
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Het groene serviceschip van AQS sloeg of gleed vermoedelijk gisteravond van het dek van de 
Eemslift Hendrika. © Videostill Noorse reddingsdienst  

 

De redding en berging van de Eemslift Hendrika hebben alle prioriteit. De belangrijkste taak 
van de Noorse kustwacht is om het schip te stabiliseren zodat het niet zinkt en ervoor te 
zorgen dat de bunkerolie aan boord niet in zee terechtkomt. Het gaat om ongeveer 
driehonderdvijftig kuub zware olie, zeventig kuub diesel en tien kuub smeerolie. Geen enorme 
hoeveelheden, maar wel genoeg voor milieuschade.  

De kustwacht heeft een surveillancevliegtuig naar de locatie van het Nederlandse spookschip 
gestuurd, ruim honderd kilometer ten zuidwesten van Ålesund. Kustwachtschip Sortland zou 
volgens het hoofd van de bergingsoperatie vanmiddag moeten arriveren. ‘Ons doel is om zo 
snel mogelijk een sleep aan boord te krijgen’, zegt een kustwachtwoordvoerder. ‘De grootste 
uitdaging is om personeel aan boord van het schip te krijgen. Omdat de golven zo hoog zijn, 
zal er waarschijnlijk personeel naartoe moeten vliegen. We moeten uitzoeken wanneer het 
weer zo’n operatie toelaat. Gelukkig lijkt het erop dat het de komende dagen rustiger wordt.’ 

Het Nederlandse schip maakt 30 tot 40 graden slagzij en het gevaar van kapseizen bestaat 
nog steeds, al is dat risico kleiner dan het was. De Eemslift Hendrika, eigendom van rederij 
Amasus Shipping in Delfzijl, was vanuit het Duitse Bremerhaven op weg naar de Noorse 
havenplaats Kolvereid. Het schip kwam gisteren in de problemen door schuivende lading en 
maakte daardoor slagzij in een onstuimige zee met metershoge golven. De twaalf 
bemanningsleden werden gisteren tijdens stormachtig weer geëvacueerd. 

Het Papendrechtse baggerbedrijf Boskalis gaat het op drift geraakte Nederlandse schip 
bergen. Ze zijn net terug uit het Suezkanaal bij Egypte waar ze een vastgelopen containerschip 
hebben losgetrokken, maar kunnen zich nu al weer opmaken voor een volgende bergingsklus.  

Volgens woordvoerder Martijn Schuttevaer is een team van zo'n vijf medewerkers onderweg 
en verwachten ze deze avond aan te komen.  

Als de weersomstandigheden het toelaten en de schade aan het schip is te overzien, wordt 
geprobeerd aan boord te komen. Een helikopter zet dan het bergingsteam af op het dek. De 
bergers plaatsen vervolgens een sleepverbinding op het stuurloze schip. Een ingehuurde 
zeesleper kan zo de Eemslift Hendrika met een sleeplijn naar rustiger water trekken.  

Het is voor Boskalis niet de eerste keer dat ze een schip op drift moeten zien te redden. In 
2018 slaagden ze daarin met de Modern Express, een vrachtschip dat voor de kust van Spanje 
een enorme milieuramp dreigde te veroorzaken. Boskalis slaagde er toen met een soortgelijke 
operatie in om het gekapseisde schip veilig naar de haven van Bilbao te brengen.  

Of dat nu ook gaat lukken, moet de komende 24 tot 48 uur duidelijk worden. ‘Het lijkt een 
vergelijkbare operatie. Beide schepen drijven richting de kust, maar de lading is anders en dit 
schip ligt dichterbij het vaste land’, zegt Schuttevaer. Bron: De Stentor, 6 april 2021.   
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De Guardian van de kustwacht is onderweg naar containerschip Escape om het naar een plek 
te slepen waar het roer kan worden nagekeken. © KNRM / Kustwacht 
 

Containerschip met vastzittend roer draait rondjes boven Vlieland 

Een Nederlands containerschip vaart sinds ongeveer 21.00 uur rondjes boven Vlieland 
doordat er iets mis is met het roer. Een schip van de Kustwacht arriveerde omstreeks 23.15 
uur bij de Escape en probeert een sleepverbinding tot stand te brengen. 

Het containerschip is zo'n 17,5 kilometer ten noorden van Vlieland vast komen te zitten met 
het roer en draait daarom in cirkels rond, meldt de kustwacht op Twitter. Volgens een 
woordvoerster werkt de motor van het containerschip nog wel. De Escape was onderweg van 
Rotterdam naar Helsinki. Bron: AD, 6 april 2021. 

 

Bergers Boskalis hebben stuurloos vrachtschip voor Noorse kust onder 
controle 

Het bergingsteam van Boskalis heeft het stuurloze Nederlandse vrachtschip Eemslift 
Hendrika onder controle gekregen. Er is een sleeplijn gelegd met de zware sleepboot Normand 
Drott waardoor het schip kan worden weggehouden van de Noorse kust, meldt een 
woordvoerder van Boskalis. 

Boskalis kreeg het bergingsteam vanavond aan boord van het vrachtschip. Eerder op de dag 
kon de helikopter die het gespecialiseerde personeel naar het schip moest brengen niet 
opstijgen door het slechte weer. De verwachting is dat het weer morgen beter zal zijn.  

De Eemslift Hendrika bevond zich op twaalf kilometer afstand van de Noorse kust toen de 
sleepverbinding vanavond tot stand kwam. Het schip raakte maandag in moeilijkheden door 
een schuivende lading en maakte daardoor slagzij in een onstuimige zee met metershoge 
golven. De bemanning werd van boord gehaald. 

Stuurloos en zonder werkende hoofdmotor dreef het af op de Noorse kust. De Eemslift 
Hendrika, eigendom van rederij Amasus Shipping in Delfzijl, was vanuit het Duitse 
Bremerhaven op weg naar de Noorse havenplaats Kolvereid. Het Nederlandse Boskalis was 
vorige week betrokken bij een succesvolle bergingsoperatie in het Suezkanaal. Bron: AD, 7 
april 2021. 
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Kantoor van LinkedIn in San Francisco  © Hollandse Hoogte / Polaris Images 
 
Burn-out ligt op de loer: LinkedIn geeft duizenden medewerkers deze 
week vakantie 
 
Het sociale medium LinkedIn heeft bijna al zijn werknemers (15.900 mensen) sinds afgelopen 
weekeinde een week vakantie gegeven. Het geeft hen de tijd de batterij op te laden en 
vermindert het risico op burn-outs in deze tijden van thuiswerken, zo stelt het bedrijf. 
 
Door bijna iedereen vakantie te geven voorkomt het bedrijf ook dat degenen die blijven 
doorwerken hun collega's blijven ‘belagen’ met e-mails en in te plannen afspraken en 
overleggen. ‘Het mooiste dat iedereen tegelijk kan weglopen van het werk?‘, zei een 
woordvoerder van LinkedIn vrijdag tegen persbureau AFP. ‘Niet begroet worden door een 
lawine aan onbeantwoorde e-mails als je terugkomt.’ Slechts een klein kernteam van 
werknemers blijft doorwerken en rondt de zaken af. Zij kunnen op een later moment ook een 
week verlof opnemen dat ze niks kost. 
 
LinkedIn, eigendom van Microsoft, is een van de digitale diensten die tijdens het begin van 
coronapandemie een grote vlucht namen. Het in Californië gevestigde bedrijf behoorde bij de 
eerste bedrijven in de Verenigde Staten die begin maart vorig jaar telewerken in gebruik 
namen. Het wordt in ieder geval gehandhaafd tot september 2021. En zelfs als daarna de 
kantoren weer worden opengesteld, mogen werknemers tot 50% blijven thuiswerken.  
 
Sinds het begin van de coronapandemie is LinkedIn begonnen met het volgen van het 
geestelijk welzijn van zijn werknemers. Vorige zomer begon het vele thuiswerken zijn tol te 
eisen van de werkkrachten. Velen hadden het zwaar en burn-outs lagen continu op de loer, 
legt HR-baas van LinkedIn Teuila Hanson uit aan CNN. Het bedrijf reageerde met burn-out-
trainingen aan managers en het instellen van vergaderloze dagen.  
 
In december kregen de meeste werknemers ook al eens enkele dagen vrij. ‘Mensen kwamen 
opgewekt terug, ze hadden het gevoel thuis eindelijk eens dingen te kunnen doen anders dan 
werken, zoals boeken lezen of films kijken’, aldus Hanson. Toen ontstond het idee van een 
nieuwe week betaalde vakantie. ‘Ook om hen onze dankbaarheid te tonen.’ Bron: AD. 5 april 
2021.   
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Nog altijd werkgevers die weigeren hun personeel thuis te laten werken  
 
Ruim een jaar na het begin van de coronacrisis zijn er nog altijd werkgevers die weigeren hun 
personeel thuis te laten werken, terwijl dat makkelijk zou kunnen. En voor de werknemers 
voor wie het noodzakelijk is om fysiek naar het werk te komen, is het lang niet overal veilig 
geregeld, zegt vakbond FNV tegen BNR. 
 
‘Regelmatig worden zo onnodige besmettingen opgelopen en daarom is het hoog tijd dat de 
politiek in actie komt’, aldus FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. ‘De Inspectie SZW ziet bijvoorbeeld 
in de vleesverwerkende industrie de meldingen van besmettingen op de werkvloer weer 
oplopen.’ 
 
Werkgeversorganisatie AWVN herkent zich totaal niet in het beeld van de FNV. Volgens 
woordvoerder Jannes van der Velde is er geen sprake van dat coronamaatregelen met voeten 
worden getreden. ‘We hebben juist het idee dat het heel goed gaat, met name bij bedrijven 
waar mensen niet thuis kunnen blijven. Vergeet niet dat ook werkgevers een enorm belang 
hebben om te voorkomen dat mensen ziek worden.’ Bron: AD, 7 april 2021. 
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Sneeuw- en hagelbuien veroorzaken overlast op een van de koudste 
paasdagen ooit 
 
Het winterweer en de harde wind hebben voor schade en overlast gezorgd op meerdere plekken 
in Nederland. Vandaag is een van de koudste paasdagen ooit. Door het hele land zijn er 
sneeuw- en hagelbuien. Vooral aan de kust heeft dat voor problemen gezorgd. 
 
De veerboothavens in Holwerd en op Schiermonnikoog liepen onder water, waardoor mensen 
en auto’s met moeite de boot of de kade konden bereiken. Op Schiermonnikoog moesten 
bussen en auto’s zelfs door het water rijden om bij de boot naar Lauwersoog te komen. De 
dienstregeling tussen Harlingen en Terschelling en Vlieland werd aangepast vanwege de wind. 
 
Op het strand tussen Castricum en Wijk aan Zee in Noord-Holland zijn veel strandhuisjes 
kapot gewaaid. Het KNMI had code geel afgekondigd vanwege windvlagen tot 120 kilometer 
per uur. 
 
De hevige sneeuwval maakte ook een eind aan de Keuken Kampioen-wedstrijd tussen Roda 
JC en Almere City. In Kerkrade kwam er een dusdanige hoeveelheid sneeuw op veld te liggen 
dat scheidsrechter Ingmar Oostrom de spelers halverwege de tweede helft weer de kleedkamer 
instuurde. 
 
Vanavond blijft code geel van kracht. Door sneeuw- en hagelbuien is er plaatselijk kans op 
gladheid. Dinsdag gaan de winterse buien door, schrijft Weerplaza. De atmosfeer is dan zo 
koud dat de kans op regen erg klein is. Er valt vooral hagel, korrelsneeuw of sneeuw. Midden 
op de dag is het 5 of 6 graden en eventuele sneeuw zal dan ook snel wegsmelten in de toch 
wel sterke aprilzon. Als in de avond een venijnige buienstoring die bij de Noorse kust tot 
ontwikkeling is gekomen het noorden van het land aandoet, neemt de kans op de vorming van 
een sneeuwdek opnieuw sterk toe. Terwijl het op de stranden een graad of 4 is met hagel en 
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natte sneeuw, kan het in het oosten van Drenthe en Twente sneeuwen bij nul graden. Bij 
voldoende intensiteit kan de sneeuw dan makkelijk blijven liggen.   
 
Sneeuw in april is bijzonder, maar niet uniek. Gemiddeld eens in de drie jaar valt er in april 
wel een aantal vlokken.  

Vooralsnog blijft de sneeuw niet liggen. Dat wordt komende nacht mogelijk anders, als de 
temperatuur ook nog eens richting het vriespunt kruipt.  

Naast de winterse buien waait het vandaag ook stevig. Het is die wind die koude lucht vanuit 
de poolstreek aanvoert. In het Waddengebied is de wind af en toe stormachtig, windkracht 8, 
en in het hele land kunnen volgens Weer.nl forse windstoten voorkomen. 

Was het in de ochtend op sommige plekken nog rond de 8 of 9 graden; in het hele land is het 
kwik flink gedaald tot rond een graad of 4. Tijdens de buien koelt het nog sterker af, tot 
dichtbij of zelfs iets onder het vriespunt. Op Terschelling daalde de temperatuur tijdens zo’n 
winterse bui tot -0,1 graden. 

Dak- en thuislozen kunnen van maandagavond tot en met donderdagochtend 8 april terecht 
in de winterkoudeopvang. Door de weersomstandigheden hebben de vier grote steden besloten 
de regeling voor deze drie nachten in te laten gaan. Dat meldt de gemeente Den Haag. 

Maandag, tweede paasdag, is er sprake van winters weer, met storm en sneeuw. De 
temperaturen liggen overdag maar iets boven het vriespunt, en soms daar net onder.  Bron: 
AD, 5 april 2021. 

 

Spekglad op A1 tussen Apeldoorn en Deventer: drie voertuigen glijden van de weg af. De A1 
tussen Deventer en Apeldoorn is deze ochtend spekglad. Drie bestuurders raakten al de macht 
over het stuur kwijt en kwamen met hun auto tegen de vangrail aan. 
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Een bestelbusje gleed ter hoogte van de IJsselbrug van de weg af en kwam achterstevoren tot 
stilstand. Niet veel later vond op dezelfde plek in de andere rijrichting ook een eenzijdig 
ongeluk plaats. Bij beide ongelukken vielen geen gewonden. De snelweg werd deels afgesloten 
voor de bergings- en opruimwerkzaamheden. Dit leidde tot een korte file. Bron: De Stentor, 6 
april 2021.   

 

Bergingsbedrijf Stouwdam haalt een auto uit een sloot  Foto archief © Stefan Verkerk 
 
 
Na drukke dag houdt berger Wim er rekening mee dat er morgenochtend 
weer veel auto's in de sloot belanden 

 
 
De onverwachte hagel en sneeuwval zorgde vanochtend voor tientallen ongevallen. Berger Wim 
ten Hove zag vooral auto's van de weg afschieten en in de sloot terecht komen. ‘We houden er 
rekening mee dat het komende nacht en morgenochtend weer druk wordt.’ Het KNMI heeft 
code geel afgegeven vanwege verwachte gladheid op de weg. 
 
Hele stukken asfalt, zonder enige vorm van gladheid. En dan opeens weggedeelten die door 
sneeuw en hagel in ijsbanen zijn veranderd. ‘Dat maakte het zo verraderlijk’, analyseert Ten 
Hove. Als mede-eigenaar van Stouwdam Berging uit Oldebroek had hij een drukke werkdag. 
‘Bij ons in de regio zijn er door de gladheid zo'n tien ongelukken gebeurd waarbij onze hulp 
nodig was. Gelukkig was er bij die ongevallen nauwelijks sprake van persoonlijk letsel.’ Bron: 
De Stentor, 6 april 2021. 
 

 

 



168 

 

 

 
Bij deze 44 tankstations kon je gisteren gratis tanken onder één 
voorwaarde 
 
Klanten die op eerste paasdag verkleed als paashaas, kip of paasei hun auto voltankten, 
hoefden bij vierenveertig tankstations de brandstof niet te betalen. Voorwaarde was dat ze een 
selfie maakten tijdens het tanken. 
 
De actie duurde slechts een half uur, maar toch was het voor tientallen klanten reden genoeg 
om het verkleedpak van zolder te halen en de tank vol te gooien. Directeur Richard Fieten van 
de gelijknamige tankstation-keten, zei tegen RTV Oost dat de actie wat vrolijkheid moest 
geven. 
 
Bij een tankstation in Nijverdal werd volgens de regionale omroep gretig gebruikgemaakt van 
de actie. ‘Ik kom hier elke dag tanken’, zei een klant verkleed als lichtbruine paashaas tegen 
RTV Oost. ‘Dus elke dag hoorde ik erover. Dan moet ik er toch gebruik van maken?’ Een 
andere klant had ook een paar jerrycans gevuld. ‘In de tank van mijn motor kon maar vijf 
liter’, gaf hij als verklaring.  
 
Hoeveel de actie gaat kosten, is nog niet bekend. De actie gold bij alle tankstations van het 
bedrijf, op zo’n vierenveertig plekken in het land. ‘We hebben van tevoren berekend hoeveel 
mensen er in een half uur kunnen tanken en hoeveel slangen en pompen we hebben’. zegt 
Fieten. ‘Maar toch vrees ik dat het een duur geintje kan worden.’ Klanten die een foto van 
zichzelf maakten en de bon inleverden, kregen binnen een dag tot vijftig liter brandstof 
terugbetaald. Bron: AD, 5 april 2021. 
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Overlast wildcrossen neemt toe: ‘vijftigers die een tweede jeugd willen 
beleven’ 
 
Staatsbosbeheer krijgt steeds meer klachten over wildcrossers in de natuur. Vorige week 
werden nog vier crossers en vier quadrijders op de bon geslingerd in natuurgebied De Pan bij 
Maarheeze. 
 

 

Bij een controle in natuurgebied De Pan werden vier quad-rijders bekeurd  © Staatsbosbeheer   
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‘Zeker met corona zoeken mensen iets om te doen. De jeugd verveelt zich. We horen van 
crossers steeds vaker dat crossbanen dicht zijn en dat ze daarom de natuur ingaan,’ zegt 
boswachter Erik Schram.  
 
Al zijn het niet alleen jongeren die op hun motor de bossen in trekken, zo weet hij. ‘We zien 
ook volwassen kerels met een eigen bedrijf die stoom af willen blazen; mannen van een jaar 
of vijftig die hun tweede jeugd willen beleven.’ Bron: AD, 6 april 2021.  
 
 

 
 
 

 

Het Stratumseind in Eindhoven. Vanwege het beperken van sociale contacten door het 
coronavirus blijven veel mensen thuis. © ANP/Rob Engelaar  
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Avondje stappen in Eindhoven escaleert: de ‘bob’ van vriendengroep rijdt 
in op stappers 

 
Niks 'per ongeluk’. De rechtbank vindt bewezen dat een man uit Leende, opgejut door een 
vechtpartij, doelbewust is ingereden op een groepje stappers bij het Eindhovense 
Stratumseind. Zelf zegt hij dat hij er niks aan kon doen, maar de rechtbank legt hem een fikse 
werkstraf op. 
 
De man (27) kwam uit de parkeergarage onder de Heuvelgalerie. Eerst reed hij daar dwars 
door de slagboom heen, toen stuurde hij op het groepje af, schepte een man en reed vervolgens 
door. Bron: AD, 5 april 2021.   
 
 
Van Gerwen gaat met negen rivalen strijd aan om bijna 300.000 euro 

 
Michael van Gerwen ging in zijn carrière al vijf keer aan de haal met de hoofdprijs in de 
Premier League Darts. Aan zijn deelname tijdens de corona-editie van vorig jaar bewaart hij 
echter minder goede herinneringen. Als titelverdediger wist hij zich niet te plaatsen voor de 
finaleronde. Maar in 2021 liggen er weer nieuwe kansen voor de 31-jarige Vlijmenaar. Wie zijn 
tijdens de prestigieuze competitie zijn (negen) rivalen? 
 
Het grootste nieuws kwam vanmorgen vlak voor aanvang van de Premier League. Gerwyn 
Price testte in Milton Keynes positief op Covid-19 en werd zo noodgedwongen van de 
deelnemerslijst geschrapt. Een zware domper voor de regerend wereldkampioen. De 36-jarige 
Welshman bewaart sowieso al geen al te beste herinneringen aan de prestigieuze competitie. 
Bij zijn drie eerdere deelnames haalde hij nooit de finaleronde.  
 
Met het wegvallen van Price verdwijnt ook de meest geduchte concurrent van Van Gerwen, 
zoals de Nederlander zijn rivaal vooraf betitelde. De vervanger van Price is James Wade. De 
Brit kon zich eerder overigens niet vinden in de selectie van tien deelnemers voor de Premier 
League. ,,Het lijkt alsof mijn prestaties er niet toe doen’, zei de huidige nummer 4 van de 
wereld toen.  
 

 
 
Michael van Gerwen (l) krijgt in de Premier League onder meer te maken met Jonny Clayton 
(r), die in 2021 lekker op dreef is. © PDC 
 
Met welke negen rivalen krijgt Van Gerwen nu in de Premier League te maken? 
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Glen Durrant is de titelverdediger. De drievoudig BDO-wereldkampioen greep vorig jaar 
enigszins verrassend de macht in de Premier League. Hij beëindigde de reguliere competitie 
als nummer één en zegevierde in de beslissende play-offs achtereenvolgens over Anderson en 
Nathan Aspinall. Dat leverde hem uiteindelijk de hoofdprijs van 250.000 Britse ponden op.  
 
Van de tien deelnemers lijkt Durrant in 2021 qua gemiddelde scores in de minste vorm te 
steken. Over zeventien partij gooide hij een score van slechts 90,16. Ondanks de eindzege van 
vorig jaar is hij voor deze nieuwe editie als nummer 12 van de wereld zeker niet de 
uitgesproken favoriet. Desondanks blijft Duzza altijd gevaarlijk.  
 
Statistieken 2021 
17 partijen - gemiddelde 96,33 - met eerste 9 pijlen 96,33 - check-out - 58,81 
 
Peter Wright is de excentrieke Schot die inmiddels wel een wereldtitel in zijn bezit heeft, maar 
de trofee van de Premier League staat nog niet in zijn prijzenkast. Hij was in 2017 wel een 
keer heel dichtbij, maar liet in de eindstrijd tegen Van Gerwen de eindzege uit zijn handen 
glippen. Daarna reikte hij nooit meer tot de finale.  
 
De inmiddels 51-jarige Wright daagt Van Gerwen maar al et graag uit. Zo stelde hij recent 
weer dat zijn Nederlandse concurrent dit jaar geen groot televisietoernooi gaat winnen. Naar 
eigen zeggen kent hij in een jaar twee slechte weken en die heeft Snakebite in 2021 al gehad. 
‘Dus let maar op’, liet hij weten. Bij de laatste Super Series won hij al een vloertoernooi. 
 
Statistieken 2021 
27 partijen - gemiddelde 97,94 - met eerste 9 pijlen 106,26 - check-out - 55,25  
 

 
 

De Premier League ontbreekt nog in de prijzenkast van de excentrieke Peter Wright  © 
Lawrence Lustig/PDC  

Rob Cross is een voormalig elektricien die natuurlijk furore maakte bij het WK van 2018, toen 
hij in de halve finales in een zinderende partij Van Gerwen versloeg. Vervolgens presteerde hij 
het om in de eindstrijd ook nog eens legende Phil Taylor te verslaan. Zo werd hij destijds als 
debutant de nieuwe wereldkampioen.  

Bij Cross weet je het tegenwoordig eigenlijk nooit. De wisselvalligheid in zijn spel is groot en 
dat maakt hem onvoorspelbaar. Na zijn wereldtitel won hij nog twee majors, de World 
Matchplay en het EK darts (allebei in 2019). Bij het laatste WK ging hij bij zijn eerste optreden 
direct onderuit tegen Dirk van Duijvenbode. Voltage lijkt zoekende, maar de 30-jarige Brit 
mag zeker niet worden uitgevlakt. Bij de Premier League kwam hij eenmaal tot aan de finale. 
In 2019 hield Van Gerwen hem van de hoofdprijs af.  
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Statistieken 2021 

19 partijen - gemiddelde 94,61 - met eerste 9 pijlen 102,39 - check-out - 47,87 

 
 

Rob Cross is tegenwoordig erg wisselvallig en dat maakt hem onvoorspelbaar  © Lawrence 
Lustig/PDC 

Dimitri van den Bergh: Als de 26-jarige Dreammaker het op z’n heupen heeft, dan is hij 
moeilijk te stoppen. De beste darter van België staat voor de eerste keer als volwaardige 
deelnemer op de lijst van de Premier League. Eerder mocht hij wel al eens opdraven 
als challenger, om zo tijdens een van de avonden één potje te spelen. Eerder dit jaar werd hij 
nog aan zijn knie geopereerd, omdat zijn voorste kruisbanden in zijn rechterknie al eerder 
waren afgescheurd.  

Van den Bergh treft maandag in de eerste speelronde direct Van Gerwen. ‘Ik zie deze ervaring 
dan ook als een grote leerschool. De eerste wedstrijd kan trouwens zeker al tellen, vooral 
omdat ik tegen Michael begin. Hij is een ervaren speler in dit toernooi, dus bij winst zou ik 
gelijk vertrouwen tanken’, blikte hij bij Het Laatste Nieuws vooruit. Om zijn carrière naar een 
hoger niveau te tillen, gaat de nummer 9 van de wereld ook voor onbepaalde tijd in de Engelse 
plaats Leicester wonen.  

Statistieken 2021 

11 partijen - gemiddelde 96,92 - met eerste 9 pijlen 105,57 - check-out - 52,46 

 
 

Dimitri van den Bergh  © AP  
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Nathan Aspinall is de talentvolle Brit die in 2015 zijn eerste tourkaart behaalde voor het 
PDC-circuit. Maar vanwege tegenvallende prestaties moest hij in 2018 opnieuw terug naar 
de Qualifying School om een nieuwe kaart te bemachtigen. Dat lukte en daarna schoot hij 
op de wereldranglijst - mede dankzij een halve finaleplek op het WK van 2019 - als een 
komeet omhoog. Inmiddels staat hij op plek 10. 

Zijn eerste majortitel pakte Aspinall in 2019 bij de UK Open, al is dat tot op heden ook de 
enige grote televisiezege van de 29-jarige belofte. Vorig jaar was The Asp nog wel dicht bij de 
eindzege in de Premier League, maar verloor hij in de finale van Durrant. 

Statistieken 2021 

21 partijen - gemiddelde 92,93 - met eerste 9 pijlen 100,97 - check-out - 48,38 

 
 

Nathan Aspinall  © Lawrence Lustig/PDC 

José de Sousa: de 47-jarige Portugese darter beleefde vorig jaar zijn absolute doorbraak. Met 
de triomf bij de Grand Slam of Darts hengelde hij zijn eerste majortitel binnen. Bij het 
laatste WK sneuvelde The Special One daarentegen wel al in de derde ronde.  

De Sousa doet qua scorend vermogen eigenlijk voor niemand onder. Zo gooide hij in al zijn 
partijen over 2021 een gemiddelde van 109,67 met zijn eerste negen pijlen. Vorig jaar klopte 
De Sousa ook Van Gerwen een keer in de finale. Dat deed hij bij de European Darts Grand 
Prix. Van Gerwen versloeg hem op z'n beurt weer in de finale van een van de vloertoernooien 
in de Summer Series. 

Statistieken 2021 

22 partijen - gemiddelde 98,30 - met eerste 9 pijlen 109,67 - check-out - 52,12 

 
 

José de Sousa beleefde in 2020 zijn doorbraak  © PDC 

Jonny Clayton is de tweede deelnemer uit Wales. Samen met Price kroonde hij zich vorig jaar 
bij de World Cup of Darts al tot wereldkampioen bij de landenteams. Clayton is bezig aan een 
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flinke opmars. Zo won hij dit jaar ook zijn eerste majortoernooi. Via overwinningen op Michael 
van Gerwen en Peter Wright bereikte hij de finale van de Masters, waarin hij Mervyn King 
vervolgens versloeg.  

Clayton is de absolute man in vorm. Naast de eindzege bij de Masters won hij in de Players 
Championships ook al twee vloertoernooien en haalde daarnaast nog twee keer de finale. 
VoorThe Ferret kan het een voordeel zijn dat de reguliere competitie net als in 2020 achter 
gesloten deuren wordt afgewerkt. Zo kan de 46-jarige debutant zich vooral focussen op het 
sportieve gedeelte, zonder daarbij te worden afgeleid door duizenden uitbundige fans die 
normaal gesproken op de speelavonden in de zaal zitten. 

Statistieken 2021 

39 partijen - gemiddelde 98,78 - met eerste 9 pijlen 109,10 - check-out - 52,34 

 
 

Jonny Clayton won dit jaar al de Masters © PDC 

Gary Anderson is de ervaren rot in het vak. De laatste jaren spelen rugklachten de tweevoudig 
wereldkampioen echter met regelmaat parten. Daarmee lijken ook zijn grootste triomfen 
achter hem te liggen. Neemt niet weg dat de 50-jarige Schot nog altijd de nummer 6 van de 
wereld is en bij het laatste WK ‘gewoon’ in de finale stond. 

Anderson won in zijn lange loopbaan twee keer de Premier League, in 2011 en 2015. Bij die 
laatste eindzege was The Flying Scotsman in de eindstrijd Van Gerwen de baas. Een fitte 
Anderson zal ook anno 2021 niet zomaar te stoppen zijn. 

Statistieken 2021 

16 partijen - gemiddelde 94,74 - met eerste 9 pijlen 106,28 - check-out - 47,44 

 
 
Gary Anderson  © EPA 
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James Wade  © Lawrence Lustig/PDC 

De 37-jarige Brit is een bekend gezicht in de dartwereld en draait al een lange tijd mee. Sterker 
nog, Wade won in 2009 al eens de Premier League. Dat deed hij destijds door in de finale 
Mervyn King te verslaan. Ook in 2008 en 2010 stond hij de eindstrijd, maar beide keren hield 
Phil Taylor hem van de eindzege af. 

Wade is bij het grote publiek zeker niet de meest populaire darter. Mede vanwege zijn bipolaire 
stoornis vertoont hij met regelmaat vreemd gedrag. Iets wat hij overigens niet altijd zelf in de 
hand heeft, maar desondanks wordt hij daarop door de buitenwereld toch vaak op afgerekend. 
In deze coronatijd bloeit hij qua prestaties weer op. De afwezigheid van de toeschouwers lijkt 
in zijn voordeel te werken. Zo won hij eerder dit jaar al de UK Open. Met de verlate toelating 
is de Premier League direct een gevaarlijke outsider rijker. 

 
 

© Lawrence Lustig/PDC 

Er zijn dus negen concurrenten waarmee Van Gerwen de komende periode - te beginnen met 
blokken van vijf en vier speelronden (5-9 en 19-22 april) - moet zien af te rekenen. Zelf speelde 
hij dit jaar 14 partijen, waarin hij zeker niet slecht stond te spelen. Dat is ook wel af te leiden 
uit zijn cijfers. Zo gooide hij over al die wedstrijden een gemiddelde van 98,31. Dat is na 
Clayton en Price de hoogste score. Met zijn eerste negen pijlen gooide Van Gerwen daarnaast 
een gemiddelde van 108,50.  

De grote verbetering zit met name bij het finishen. Al is zijn check-outpercentage van 46,67 
ook niet dusdanig slecht, maar op dat vlak valt zeker nog winst te behalen. De verschillen in 
de top zijn momenteel uitermate klein, waardoor de details nu sneller het verschil kunnen 
maken. De recente halve finaleplek in de UK Open moet voor Van Gerwen voldoende 
aanknopingspunten bieden op zijn route terug naar de macht. Ook én vooral voor Mighty 
Mike telt alleen winnen. Voor de winnaar ligt eind mei daarnaast een dikke cheque van 
250.000 Britse ponden (bijna 300.000 euro) klaar.  
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Eerste speelronde - maandag 5 april 

Nathan Aspinall - Glen Durrant 

Rob Cross - Jose de Sousa 

Peter Wright - Jonny Clayton 

James Wade - Gary Anderson 

Michael van Gerwen - Dimitri Van den Bergh 

De eerste negen speelronden worden in april allemaal in de Marshall Arena in Milton Keynes 
afgewerkt. Er is vanwege Covid-19 geen publiek welkom. Na de negende speelronde op 
donderdag 22 april vallen de nummers 9 en 10 van de ranglijst af.  

Het vervolg van de Premier League dient zich aan in mei, wanneer acht spelers weer zeven 
speelronden afwerken. De beste vier plaatsen zich uiteindelijk voor de finaleronde op vrijdag 
28 mei. Ook het tweede deel van de competitie en de beslissende play-offs worden in Milton 
Keynes afgewerkt. De PDC blijft met de Britse autoriteiten in gesprek om te kijken of er ergens 
een mogelijkheid ontstaat om mogelijk wel fans toe te laten. Bron: AD, 4 april 2021. 

 

 

Gerwyn Price  © AP 
 
Price betwist positieve test voor Premier League: ‘er is niets mis met me’  

 
Darter Gerwyn Price mag na een positieve coronatest niet meedoen aan de Premier League, 
maar volgens de wereldkampioen gaat het om een vals-positieve test. De 36-jarige Welshman 
deed maandag drie sneltests, die allemaal een negatief resultaat opleverden.  
 
Price was zondag bij aankomst in Milton Keynes de enige die positief testte op het 
coronavirus en moest daarom terug naar huis. ‘Mensen wensen me beterschap, maar doe dat 
alsjeblieft niet. Er is niets mis met me’, schrijft Price op Instagram. De Welshman versloeg 
begin dit jaar de Schot Gary Anderson in de WK-finale en onttroonde Van Gerwen na zeven 
jaar als nummer 1 van de wereldranglijst. 
 
De Premier League, een competitie waar jaarlijks tien topdarters aan meedoen, begint 
maandagavond in Milton Keynes. Normaal gesproken is er iedere week één speelronde en 
worden die in diverse steden gespeeld, maar vanwege de coronapandemie blijven de darters 
dit jaar in de Engelse stad Milton Keynes. 
 
Deze week spelen Van Gerwen en de negen andere deelnemers vijf avonden achter elkaar. Van 
19 tot en met 22 april is de tweede speelweek. De organiserende PDC heeft de Engelsman 
James Wade als vervanger van Price naar Milton Keynes laten komen. Wade begint het 
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toernooi tegen Anderson. Van Gerwen sluit de eerste avond af tegen de Belg Dimitri Van den 
Bergh. Bron: AD, 5 april 2021. 
 
Concurrent minder voor Van Gerwen: corona nekt wereldkampioen Price 

 
Wereldkampioen Gerwyn Price heeft corona en moet de Premier League of Darts, die vanavond 
begint, laten schieten. James Wade is zijn vervanger, aangezien hij (na de huidige deelnemers) 
het hoogst op de wereldranglijst staat. Wade was al aanwezig in Milton Keynes als stand-in. 
Hij neemt het nu vanavond in plaats van Price in de eerste ronde op tegen Gary Anderson.  
 
Voor Michael van Gerwen betekent het afhaken van Price een grote concurrent minder. De 
Brabander zag in de 36-jarige Welshman een van zijn grootste belagers tijdens de Premier 
League Darts van 2021. Wereldkampioen Price heeft bepaald geen goed huwelijk met de 
Premier League. Bij zijn drie eerdere deelnames reikte hij nog nooit tot de laatste vier. 
 
Price werd net als alle andere deelnemers zondag getest in Milton Keynes. Hij bleek als enige 
positief en is meteen in quarantaine gegaan. De eerste negen speelronden worden vanaf 
maandag verdeeld over twee losse weken (5 tot en met 9 april en 19 tot en met 22 april) in 
Milton Keynes. Na de negende speelronde op 22 april, Judgement Night, zijn de laatste twee 
darters van het klassement uitgeschakeld. 
 
Wade behoorde aanvankelijk dus niet tot het keurkorps van tien darters. ‘Opnieuw ben ik er 
om onverklaarbare redenen niet bij’, uitte Wade eerder bij Sky Sports zijn ongenoegen. ‘Ik ben 
wel vaker onterecht niet toegelaten, maar deze keer had ik toch zeker een uitnodiging 
verdiend. Het lijkt wel of mijn prestaties er niet toe doen.’ 
 
Wade werd door de PDC naar alle waarschijnlijk onder meer afgerekend voor zijn snelle 
uitschakeling (derde ronde) bij het laatste WK. De 37-jarige Brit won vervolgens recent wel de 
UK Open en staat op de wereldranglijst op een vierde plek. Dat hij nu als vervanger van Price 
alsnog is toegelaten tot de prestigieuze competitie is volgens die statistieken dan ook meer 
dan logisch.  
 
Na de negende speelronde vallen de nummers 9 en 10 van de ranglijst af. De competitie wordt 
daarna in mei vervolgd met zeven nieuwe speelronden. Opnieuw speelt iedereen eenmaal 
tegen elkaar, waarna de beste vier darters zich plaatsen voor de finaleronde op vrijdag 28 mei. 
De winnaar verdient 250.000 Britse ponden, omgerekend bijna 300.000 euro. 
 
Michael van Gerwen is de enige Nederlandse deelnemer aan de Premier League. Hij neemt het 
vanavond op tegen de Belg Dimitri van den Bergh. Bron: AD, 5 april 2021.  
 
Weergaloze Van Gerwen maakt korte metten met ex-wereldkampioen 
Cross 
 
Michael van Gerwen heeft zijn derde partij in de Premier League Darts op overtuigende wijze 
gewonnen. De 31-jarige Nederlander gaf ex-wereldkampioen Rob Cross woensdagavond in 
Milton Keynes nauwelijks een kans: 7-3 in legs.  
Cross als opponent in de Premier League ligt Van Gerwen überhaupt wel. In de zeven 
voorgaande ontmoetingen stapte hij telkens als winnaar van het podium. De belangrijkste 
zege boekte Mighty Mike in 2019, toen versloeg hij zijn Britse generatiegenoot in de eindstrijd. 
In clash nummer 8 bleek Van Gerwen woensdagavond in een lege Marshall Arena dus 
opnieuw de sterkste. 
 
Van Gerwen liet in tegenstelling tot een dag eerder tegen Peter Wright veel scorend vermogen 
zien. De drievoudig wereldkampioen wist de triples makkelijk te vinden en pakte via een mooie 
110-finish in de derde leg de beurt van Cross af. Daarna bouwde hij zijn voorsprong uit en 
liet Cross (gemiddelde van 97,87) niet meer terugkomen in de partij. De gemiddelde score van 
Van Gerwen was met 107,58 weer als vanouds, zo won hij niet voor niets al vijfmaal de Premier 
League. 
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Van Gerwen boekte dinsdagavond ook al een belangrijke overwinning op Wright. In een matige 
partij zegevierde hij met 7-2 over de Schot. Beide topspelers behaalden - gezien de 
gemiddelden van 92,16 en 88,41 - niet hun gewenste niveau.  
 
‘Wright speelde slecht en daar moet je van profiteren. Een overwinning is altijd fijn, zeker 
tegen hem’, concludeerde Van Gerwen zelf. ‘Ik heb ook niet echt goed gespeeld, maar ik heb 
genoeg gedaan om te winnen.’ Op de openingsavond deelde hij nog de punten (6-6 gelijkspel) 
met Dimitri van den Bergh.  
 
Na drie speelronden bezet Van Gerwen met vijf punten uit drie duels - op de openingsavond 
speelde hij gelijk (6-6) tegen Dimitri van den Bergh - de eerste plek op de ranglijst. Een positie 
die hij van 2013 tot en met 2019 aan het einde van de reguliere competitie altijd in zijn bezit 
had. Alleen vorig jaar ging het mis, toen hij niet de finaleronde haalde. Vooralsnog deelt de 
Nederlander de koppositie wel met Van den Bergh, die woensdagavond een enorme dreun (7-
0 winst) uitdeelde aan titelverdediger Glen Durrant. 
 
Van Gerwen komt donderdagavond opnieuw in actie. Zijn vierde tegenstander is James Wade, 
die op het laatste moment aan het deelnemersveld werd toegevoegd. Wereldkampioen Gerwyn 
Price testte namelijk vlak voor de start van de competitie positief op Covid-19 en moest 
huiswaarts keren. Het eerste blok van de Premier League wordt vrijdagavond afgesloten. Voor 
Van Gerwen staat dan het treffen met Nathan Aspinall op de rol. Bron: AD, 7 april 2021.  
 

 
 

Michael Van Gerwen  @ AP 

 

Aantal doden wereldwijd grens van drie miljoen gepasseerd 

Volgens een telling van persbureau Reuters is het wereldwijde aantal coronadoden vandaag 
de grens van drie miljoen gepasseerd. Ondanks de vaccinatieprogramma's neemt het aantal 
sterfgevallen een vlucht, vooral in Brazilië en India. 

Gezondheidsexperts menen dat die toename te wijten is aan besmettelijker varianten van het 
longvirus, zoals die in het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Zuid-Afrika, werden ontdekt. 
Volgens Reuters duurde het een jaar voor de teller op twee miljoen doden stond, maar werd 
het derde miljoen in ongeveer drie maanden gehaald. 
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Brazilië voert de lijst met dagelijkse sterfgevallen aan. Eén op de vier coronadoden valt 
momenteel in het Zuid-Amerikaanse land te betreuren, aldus het 
persbureau. negentig procent van alle ic-bedden in Brazilië zou bezet worden door een 
coronapatiënt.  

Het aantal coronagevallen in Nederland op weekbasis is de afgelopen zeven dagen weer onder 
de vijftigduizend gedoken. Met 48.186 positieve tests lag het aantal ruim zeven procent lager 
dan een week geleden. Het is de eerste significante daling sinds begin februari. 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is daarentegen sinds maandag 
gestegen tot 2495. Afgelopen etmaal kwamen er 121 nieuwe patiënten bij, wat het de grootste 
toename maakt sinds 4 januari. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) bekend.  Bron: De Stentor, 6 april 2021.   

In 2020 zijn in Nederland veel meer mensen overleden aan coronavirus 
dan gedacht 

In 2020 zijn veel meer mensen aan het coronavirus overleden dan gedacht. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat ervan uit dat zeker 20.030 mensen vorig jaar zijn 
gestorven als gevolg van een coronabesmetting. Van hen overleden 17.357 
mensen aan vastgestelde Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, 
aldus het CBS. Bij 2673 anderen was het coronavirus de vermoedelijke doodsoorzaak. 

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waren tot aan 31 december bijna 
11.500 sterfgevallen gemeld. Het was al wel bekend dat het werkelijke dodental hoger lag. 
Tijdens de eerste golf werd bijvoorbeeld lang niet iedereen getest. Een onbekend aantal 
mensen is toen overleden aan corona zonder dat überhaupt vaststond dat ze dat virus onder 
de leden hadden. Het kan ook zo zijn dat sommige sterfgevallen van positief geteste mensen 
niet zijn gemeld bij het RIVM. Tot en met dinsdag stond het officiële dodental op 16.659. 

In de eerste coronagolf stierven iets meer dan 10.000 mensen. De piek was in april vorig jaar. 
Toen stierven 4864 mensen aan vastgestelde Covid-19 en nog eens 1505 aan een 
vermoedelijke besmetting. In de zomer overleden heel weinig mensen aan het coronavirus, de 
maand juli telde in totaal 92 coronadoden. In de herfst begon de tweede golf en liep het aantal 
sterfgevallen weer op. Tussen eind september en de jaarwisseling stierven ruim 9900 mensen 
aan een coronabesmetting. 

Meer dan de helft van de coronadoden kreeg langdurige zorg. Deze mensen woonden 
bijvoorbeeld in een verpleeghuis. 

Het CBS baseert het dodental op dagelijkse meldingen van elke gemeente over het aantal 
overleden inwoners, en op verklaringen van artsen over doodsoorzaken. De cijfers zijn nog 
niet definitief, het CBS komt in juni met een update. Bron: AD, 7 april 2021. 

Doek gevallen voor Samenloop voor Hoop 

Na bijna vijftien jaar en 265 Samenlopen is het doek gevallen voor de Samenloop voor Hoop. 
In een uitgebreid persbericht schrijft de organisatie dat het niet zeker is of in een wereld 
zonder corona het evenement was doorgegaan. ‘Het was al langer bekend dat de Samenloop 
relatief veel investering vraagt. Door corona is het terugbrengen van de kosten nog urgenter 
geworden, zeker omdat er - vanwege het niet kunnen houden van de Samenlopen in 2020 en 
2021 - geen opbrengsten tegenover staan’, schrijft de organisatie op de website.   Bron: De 
Stentor, 6 april 2021. 
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© ED   Samenloop voor Hoop Helmond 

Rechter verklaart D-reizen failliet: ‘Dit is dramatisch’ 

D-reizen is failliet verklaard door de rechter. Dat heeft de reisorganisatie vanmorgen 
bekendgemaakt. Door de coronacrisis kwamen er vrijwel geen inkomsten binnen, waardoor 
het bedrijf in grote financiële problemen kwam.  

Ook de vertraging van het voucherfonds heeft geleid tot een onoverkomelijke situatie voor D-
reizen. De organisatie telt ruim 1100 werknemers en 285 reisbureaus, en verkoopt 
vakantiereizen van touroperators als TUI in zijn reisbureaus en via de eigen website. Het 
bedrijf, een van de grootste reisorganisaties van het land, verkeerde al langere tijd in 
financiële problemen.  

Directeur Jan Henne De Dijn van D-reizen spreekt van ‘een gitzwarte dag’. ‘Er zijn de afgelopen 
periode veel gesprekken geweest met partijen om tot een oplossing te komen. Met ons 
faillissement valt een belangrijke schakel weg in de reisindustrie in Nederland, die zorgt voor 
een diversiteit aan reisaanbod voor de consument.’ 

De franchise-ondernemingen die opereren onder de merknaam VakantieXperts vallen buiten 
het faillissement.  Op het moment wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een doorstart 
van D-reizen. 

 
 

© Venema Media 
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Topman Frank Oostdam van de reiskoepel ANVR schrikt van het faillissement, laat hij weten 
in een eerste reactie. ‘Dit is dramatisch’, zegt hij. Het was wel bekend dat het bedrijf in een 
lastige situatie verkeerde, maar dit had hij niet verwacht. De reisonderneming liet een paar 
weken geleden weten niet genoeg geld in kas te hebben om klanten hun vouchers terug te 
betalen. Daarvoor moest het een beroep doen op het nog op te richten voucherfonds.  

Oostdam vreest voor een domino-effect. Meerdere touroperators en reisagenten die aan D-
reizen leveren, zouden daardoor ook in de problemen kunnen komen, denkt hij. ‘Dit is niet 
goed voor de hele sector en vreselijk ook voor alle medewerkers.’ Klanten die een pakketreis 
hadden geboekt bij D-reizen en een voucher hadden gekregen, hebben volgens hem niets te 
vrezen. De uitgegeven vouchers worden gedekt door de Stichting Garantiefonds Reisgelden 
(SGR).  

‘Consumenten van wie vorig jaar de reis werd geannuleerd en die een voucher met SGR-
dekking hebben gekregen, hoeven zich geen zorgen te maken’, benadrukt ook woordvoerster 
Babs van der Staak van de Consumentenbond. Volgens haar hoeven klanten geen actie te 
ondernemen: SGR neemt zelf contact met gedupeerden. Dat kan wel even duren, is haar 
boodschap.  

Wie onlangs een reis heeft geboekt bij D-reizen en die reis is nog niet geannuleerd, hoeft zich 
ook geen zorgen te maken. Dat valt eveneens onder de garantie van de SGR. Voor de groep 
van wie de reis wel is geannuleerd maar die geen geld heeft gehad of een voucher, daar ziet 
het er somber uit. Die mensen vallen volgens Van der Staak niet onder de dekking van de 
SGR en die mensen zijn hoogstwaarschijnlijk hun geld kwijt. ,,Dat zullen er waarschijnlijk 
niet veel zijn’, denkt zij. 

Het faillissement van D-reizen is het eerste grote faillissement in de reissector, die hard is 
getroffen door de coronacrisis. De ANVR deed eerder de voorspelling dat een op de drie 
reisondernemingen het einde van de coronacrisis niet haalt. Al sinds vorig jaar maart ligt de 
sector zo goed als op z'n gat.  

Wilco Bouman, directeur van UWreisaccountant, de accountant voor de reiswereld, deed 
eerder de sombere voorspelling dat vijftig tot zestig procent van de ongeveer 3800 
reisondernemingen failliet gaat of zelf de stekker uit de onderneming heeft getrokken. Volgens 
hem zal D-reizen niet de laatste grote reisonderneming zijn die omvalt, waarschuwt hij. ‘Ik zie 
het aan mijn eigen klanten. De één staat er wat slechter voor dan de ander, maar grosso modo 
hebben ze het allemaal zwaar.’ 

D-reizen spande een paar weken geleden een kort geding aan tegen de SGR en de Staat om af 
te dwingen dat reisondernemingen al een beroep konden doen op het nog op te richten 
voucherfonds. Dat fonds - waar reisondernemingen een lening kunnen afsluiten om klanten 
hun vouchers terug te betalen - wachtte toen nog op goedkeuring vanuit Brussel. Inmiddels 
heeft de Europese Commissie die goedkeuring gegeven en vanaf uiterlijk woensdag kunnen 
reisondernemingen aankloppen voor een lening, maar voor D-reizen komt die steun te laat.    

Demissionair minister Bas van ‘t Wout (Economische Zaken) noemt het faillissement van D-
Reizen ‘natuurlijk vreselijk nieuws, voor de mensen die er werken en de eigenaren’. Hij 
benadrukt dat het kabinet alles op alles zet om zo veel mogelijk bedrijven door de coronacrisis 
heen te helpen. ‘Maar helemaal voorkomen dat er bedrijven omvallen kunnen we natuurlijk 
nooit, hoe triest dat ook is.’ 

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen vindt het ‘verschrikkelijk zuur’. Hij wil tijdens het vragenuur 
in de Tweede Kamer van zijn partijgenoot Van ‘t Wout weten of het voucherfonds niet eerder 
aan de slag had kunnen gaan. Maar de minister benadrukt dat het optuigen van dergelijke 
regelingen nu eenmaal ingewikkeld en tijdrovend is. ‘Er wordt al ongelofelijk hard gewerkt om 
zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk te ondersteunen’, verzekert hij. 

D-reizen en touroperator TUI zouden overigens vanmiddag ook nog tegenover elkaar staan in 
de rechtbank in Haarlem vanwege een geschil over het geld van reizigers. TUI wilde dat 
reisbureauketen D-reizen de aanbetalingen van klanten voor door corona geannuleerde reizen 
overmaakt. Die klanten kunnen namelijk bij TUI terecht voor een voucher. D-reizen weigerde 
het geld aan TUI te geven. 



183 

 

D-reizen heeft voor dat geld zelf vouchers uitgegeven en zegt dat die ook gedekt zullen worden 
door het voucherfonds, maar daar twijfelde TUI aan. Het bedrijf zette hangende het geschil 
alvast een overeenkomst stop waardoor D-reizen geen pakketreizen van de touroperator meer 
mocht verkopen. Vanwege het faillissement is dat kort geding geschrapt. Bron: BN De Stem, 
6 april 2021.  

 

In de reissector ging  bijna een kwart banen verloren   

Bijna een kwart van de banen in de reissector is vorig jaar verloren gegaan. Dat komt naar 
voren uit jaarlijks onderzoek van stichting Reiswerk, een samenwerkingsverband van 
werkgevers en werknemers dat onder andere ontwikkelingen op het gebied van 
werkgelegenheid bijhoudt. 

Met name jongere medewerkers tot 25 jaar met een tijdelijk contract waren de dupe. Van hen 
verloor bijna de helft zijn baan. Circa 90 procent van de reisorganisaties die tien of meer 
werknemers hadden, geeft aan vorig jaar afscheid te hebben moeten nemen van personeel. 

Reiswerk spreekt van een 'kaalslag' onder het personeel. De onderzoekers benadrukken dat 
de cijfers over 2020 gaan en dat bijvoorbeeld het recente faillissement van D-reizen niet is 
meegenomen. Bron: AD, 8 april 2021.    

 

 

© Hollandse Hoogte / ANP  
 
 
Corona raakt reiswereld harder dan welke sector ook: ‘na tweede 
mislukte zomer is het klaar’ 
 
Reisorganisaties hebben stevig het mes gezet in hun personeelsbestand. Alleen al vorig jaar 
hebben zij bijna een kwart van de banen geschrapt. En de ontslagrondes gaan nog wel even 
door, zegt stichting Reiswerk, een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers 
dat ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid bijhoudt. 
 
In negen maanden tijd ging het aantal medewerkers in de reissector van bijna 15.000 naar 
11.500. Reiswerk spreekt van een ‘kaalslag’ onder het reispersoneel. Voor het onderzoek is 
alleen gekeken naar het banenverlies bij reisorganisaties. De banen die bijvoorbeeld bij 
luchtvaartmaatschappijen als KLM verloren zijn gegaan, zijn niet meegerekend. 
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Ook benadrukken de onderzoekers dat de cijfers lopen tot eind vorig jaar. Het enorme 
banenverlies bij het deze week failliet verklaarde D-reizen, waar ruim 1100 mensen werken, 
is dus ook niet meegenomen.  
 
Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal tijdelijke contracten bij reisorganisaties vorig 
jaar fors is afgenomen. Dat daalde van ruim 4300 naar iets meer dan 2000. Met name 
jongere medewerkers tot vijfentwintig jaar met een tijdelijk contract waren de dupe. Van hen 
verloor bijna de helft zijn baan.  
 
Nagenoeg alle reisondernemingen zagen zich genoodzaakt om het mes in de organisatie te 
zetten. Zo zegt negentig procent van de reisondernemingen die tien of meer werknemers in 
dienst hadden vorig jaar afscheid genomen te hebben van personeel. De instroom van 
nieuwe medewerkers pakte flink lager uit. Zo daalde het aantal nieuwe medewerkers vorig 
jaar met vijfenvijftig procent in vergelijking met een jaar eerder. 
 
De ontslagrondes gaan nog wel even door, waarschuwen de onderzoekers. Dit jaar rekent de 
helft van de bedrijven op een ontslagronde. Bijna een derde van de bedrijven gaat uit van 
opheffing of faillissement. Volgens Reiswerk is veel werkgelegenheid in stand gehouden door 
overheidssteun.  
 
Uit CBS-cijfers bleek eerder al dat corona de reiswereld harder heeft geraakt dan welke 
andere sector ook. De reiskoepel ANVR luidde al meermaals de noodklok over de penibele 
situatie in de reisbranche en sprak al van een banenverlies van twintig procent.   
 
Zo zei ANVR-topman Frank Oostdam onlangs in een interview: ‘Reisondernemingen liggen al 
een jaar stil, reisondernemers dreigen kopje onder te gaan en veel van de 15.000 ANVR-
reisprofessionals hebben hun baan verloren of dreigen die te verliezen.’  Nu de vooruitzichten 
onzeker blijven, beloven er spannende maanden aan te breken voor reisbedrijven, denkt 
Oostdam. Hij verwacht dat de pakketreisaanbieders dit jaar op een omzetverlies van vijftig tot 
tachtig procent uitkomen ten opzichte van 2019. ‘Geen enkel bedrijf houdt het een jaar vol 
zonder inkomsten. Als we een tweede mislukte zomer krijgen, dan is het klaar’, vreest 
Oostdam. Bron: De Stentor, 8 april 2021. 
 

 

Wanneer de poorten van Dinoland in Zwolle openen is nog niet duidelijk, maar dat moet niet 
te lang meer duren, zegt directeur Martyn Besselsen. ‘Het gaat nu richting de twee miljoen 
euro, wat dit ons kost.’ © Frans Paalman 
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Corona kostte Dinoland Zwolle al twee miljoen: dino's verkopen om te 
overleven 

 
De gedwongen sluiting door de coronacrisis heeft Dinoland in Zwolle twee miljoen euro gekost. 
Om het hoofd boven water te houden verkoopt het attractiepark bedrijfsmiddelen zoals dino's 
en bussen.   
 
‘We zien ouders met kinderen op de fiets even stoppen bij de dino’s aan de weg om te kijken. 
Dat is heel leuk om te zien, want we vragen ons af of het publiek ons straks nog wel weet te 
vinden’, zegt managing director Martyn Besselsen van Dinoland in Zwolle. ‘We hebben 
geschrapt in onze kosten en dus ook in het reclamebudget.’ Bron: De Stentor, 9 april 2021. 

 

Bij het Markiezenhof verdwijnen 14 van de 24 voltijd banen  © Pix4Profs/Marcel Otterspeer  
 
 
Verslagenheid groot bij Markiezenhof, personeel doet er het zwijgen toe: 
‘het is een drama’ 
 
De verslagenheid onder het personeel van het Cultuurbedrijf is groot nu duidelijk is dat er 
veel ontslagen vallen. Zo blijven er van de 24 voltijdbanen bij het Markiezenhof maximaal tien 
over. ‘Het is een drama,’ erkent wethouder Patrick van der Velden. ‘Maar we nemen de mensen 
bij de hand en proberen iedereen aan een andere baan te helpen, binnen of buiten de muren 
van het gemeentehuis.’ 
 
Hoeveel banen er verdwijnen bij theater De Maagd en Centrum voor de Kunsten CKB is nog 
niet bekend, maar dat ook daar klappen vallen is zeker.  Bron: BN De Stem, 9 april 2021.  

Aangifte tegen huisarts 

Huisarts zegt dat meneer Van Tol (85) is overleden door corona, maar familie weerspreekt dat: 
‘Hij had hartkwalen’ 
 
Op zondag 14 februari om 23.00 uur overlijdt pa Van Tol in zijn huis in Alphen. De 
dienstdoende huisarts geeft als officiële doodsoorzaak op dat de 85-jarige Alphenaar is 
overleden aan Covid-19. De familie Van Tol komt met een geheel andere verklaring. 



186 

 

 

De doodsoorzaakverklaring van meneer Van Tol uit Alphen  © ANP / Familie Van Tol 
 
  
Zoon Marcel: ‘Mijn vader stierf thuis aan een hartstilstand. Hij hád helemaal geen corona.’ 
De zoon heeft aangifte gedaan tegen de huisarts en stapt nu naar het Medisch 
Tuchtcollege. Bron: De Stentor, 6 april 2021. 
 
 
Werkloosheid in Europa blijft hoog door lockdowns 

 
De werkloosheid in de eurozone is in februari wederom gelijk gebleven in vergelijking met een 
maand eerder. Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat zat net als in januari en in 
december 8,3 procent van de beroepsbevolking zonder baan.  
 
De periode van stabilisatie op de arbeidsmarkt gaat daarmee nagenoeg gelijk op met de 
periode dat in veel landen strengere maatregelen werden ingesteld om het coronavirus te 
beteugelen. Daarvoor was juist sprake van een duidelijk herstel. Ook in de hele Europese Unie 
was de situatie gelijk aan een maand eerder. Volgens Eurostat zat 7,5 procent van de 
beroepsbevolking in de landenunie zonder werk. 
 
Op jaarbasis is zowel in de eurozone als in de Europese Unie sprake van een stijging van de 
werkloosheid. In de eurozone bedroeg de werkloosheid in februari 2020, de laatste maand 
voor de crisis, circa 7,3 procent. In de Europese Unie was dit 6,5 procent. 
 
Onder jongeren nam de werkloosheid licht af. In de leeftijdscategorie tot 25 jaar ging de 
werkloosheid in de eurozone omlaag naar 17,3 procent, van 17,4 procent een maand eerder. 
In de EU als geheel zakte dit percentage van 17,4 naar 17,2. 
 
Volgens de schattingen van Eurostat zaten in december in de hele EU bijna 16 miljoen mensen 
zonder werk. Daarvan wonen er 13,6 miljoen in een euroland.   
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Een werkzoekende in gesprek bij een loket van het Werkplein van het UWV © ANP XTRA 

 

Topkok moest door corona zijn huis verkopen en zit nu weer aan de 
gehaktbal bij moeder 

Topkok Eric-Jan Fransen (52) kookte voor grote namen als prins Claus en schrijver Jan 
Wolkers. Maar tegenwoordig wordt er voor hem gekookt. Moeders gehaktbal, letterlijk. Om 
zijn kookstudio in Den Haag overeind te houden, kon hij niet anders dan zijn huis verkopen 
en weer bij ‘mama’ gaan wonen. 

 

 

Eric-Jan Fransen met zijn moeder in zijn kookstudio  © Frank Jansen 
 
Fransen is een boom van een vent, twee meter haalt hij met gemak. Maar hoe groot hij ook 
is, voor zijn moeder blijft hij altijd klein. ‘Ze zet me zelfs pannenkoeken voor. Het is de 
tragiek van zoon-zijn’, zegt hij. Bron: De Stentor, 6 april 2021.   
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Meer mensen buitenshuis besmet met coronavirus 

 
Slechts 0,1 procent van de coronabesmettingen valt te herleiden naar contacten in de 
buitenlucht. Dat concludeert de Ierse gezondheidsdienst HPSC, die volgens The Irish Times 
ruim 232.000 coronagevallen onder de loep nam. 
 
De onderzoekers konden bij slechts 262 besmettingen in Ierland vaststellen dat die buiten 
hadden plaatsgevonden. De HPSC noemt het voorbeeld van twee gezinnen die buiten aan het 
klussen waren. Dat leidde tot zeven besmettingen. Onderzoekers konden ook besmettingen 
herleiden naar bouwplaatsen en sportactiviteiten. 
 
In de praktijk raakten mogelijk meer mensen buitenshuis besmet. Het lukt vaak niet om vast 
te stellen waar iemand het virus precies heeft opgelopen. Toch hebben internationale 
onderzoekers al eerder geconcludeerd dat mensen binnenhuis aanmerkelijk meer risico lopen 
om besmet te raken dan buiten. Bron: De Stentor, 6 april 2021. 
 
Staat moet 15.5 miljard euro meer lenen voor hulp aan ondernemers 

 
De Nederlandse staat moet 15,5 miljard euro meer lenen dan eerder werd geraamd. Dat komt 
vooral door de impact van de coronasteun op de overheidsbegroting. Nu de financiële 
hulpregelingen zijn verlengd en verruimd voor ondernemers die lijden onder de pandemie, is 
er ook een groter kastekort dat met leningen moet worden overbrugd. 
 
Dit jaar moet de Nederlandse regering naar verwachting in totaal 110,6 miljard euro lenen, 
meldt het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën (DSTA). In 
januari ging deze instantie, die namens het ministerie van Financiën verantwoordelijk is voor 
het financieren van de staatsschuld, nog uit van een financieringsbehoefte van 95,1 miljard 
euro. 
 
De regering kondigde wegens snel oplopende besmettingsaantallen in december een harde 
lockdown af, waardoor ook winkeliers gedwongen moesten sluiten en hard in hun financiën 
werden getroffen. Doordat de coronabeperkingen maar voortduren, verhoogde het 
demissionaire kabinet de afgelopen maanden onder andere de tegemoetkoming in de vaste 
lasten voor ondernemers die veel omzet zijn verloren. Bron: De Stentor, 6 april 2021.  
 
Zonnestudio’s blijven nog gesloten bepaalde de rechter in Den Haag 

 
De zonnestudio's blijven voorlopig gesloten. De overheid mocht de keuze maken om die sector 
gesloten te houden toen ze eind februari enkele coronamaatregelen versoepelde, bepaalde de 
rechter in Den Haag. De zonnestudiobranche had in kort geding geëist dat ze open mocht en 
vergeleek zich met de contactberoepen als bijvoorbeeld kappers en schoonheidssalons die wel 
open mochten. 
 
Branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) had verder aangevoerd dat de 
sector veilig open kan. Er is volgens SVZ nauwelijks contact nodig tussen personeel en 
bezoekers van een zonnestudio. Dat doet volgens de rechter echter niet ter zake. De staat 
moet keuzes maken omdat er niet te veel tegelijk kan worden versoepeld. Bovendien kan het 
in de zonnestudio wel veilig zijn, maar leiden extra openstellingen ook tot meer verplaatsingen 
en dus ook tot meer risico's. 
 
De zonnestudiobrache is niet de eerste beroepsgroep die er via de rechter niet in slaagt om 
heropening af te dwingen. Eerder werden eisen van de horeca en winkels al afgewezen. Bron: 
AD, 7 april 2021. 
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Aantal bedrijven groeit gestaag ondanks coronacrisis 
 
Ondanks de coronacrisis blijft het aantal bedrijven in Nederland gestaag groeien. Aan het 
einde van het eerste kwartaal telde de Kamer van Koophandel (KVK) 2.109.363 geregistreerde 
bedrijven, ruim 90.000 meer dan een jaar eerder. In de maanden van gedwongen 
winkelsluitingen startten vooral veel ondernemers een nieuwe webshop. 

Dat er te midden van een grote economische crisis per saldo bedrijven bij komen, heeft onder 
andere te maken met het lage aantal faillissementen. Die daalden in de eerste drie maanden 
van dit jaar met achtenveertig procent. Als oorzaak wordt gewezen naar de overheidssteun die 
veel bedrijven overeind houdt. Daarnaast zijn rechters mogelijk minder snel geneigd 
faillissement uit te spreken over een in de kern gezond bedrijf. 

Het aantal inschrijvingen van nieuwe bedrijven bij de KVK steeg in het eerste kwartaal met 
acht procent tot 68.847. In de detailhandel nam het aantal starters met bijna de helft toe, 
waarmee deze sector de sterkste aanwas van nieuwe ondernemingen kende. Het gaat daarbij 
vooral om online winkelactiviteiten, benadrukt de KVK. 

Bedrijven die het vooral moeten hebben van de export, worden stapje voor 
stapje optimistischer. Volgens een peiling door ondernemersvereniging 
evofenedex en kredietverzekeraar Atradius heeft inmiddels iets minder dan de helft van de 
ondervraagde bedrijven te maken met de negatieve impact van de coronapandemie. Dat is 
voor het eerst sinds het begin van de crisis. 

Ongeveer een vijfde van de meer dan tweehonderd ondernemingen uit het onderzoek stelde 
zelfs te profiteren van de huidige situatie. Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex, waakt 
evenwel voor al te veel optimisme. ‘Het zijn gemengde signalen. Inderdaad zijn er gunstige 
grafieken te vinden in het rapport, maar nog steeds koersen ruim twee op de vijf bedrijven af 
op een forse krimp dit jaar’, geeft hij aan. Bron: AD< 7 april 2021. 

 

3FM djs Frank van der Lende en Eva Koreman  © ANP 
 
Publiek toegestaan bij 3FM Awards: duizend mensen welkom 

 
De uitreiking van de 3FM Awards wordt gebruikt voor een nieuw Fieldlab-proefevenement met 
publiek. Volgende week donderdag zijn in totaal duizend mensen welkom in TivoliVredenburg 
in Utrecht. Dat heeft NPO 3FM dinsdag bekendgemaakt. De kaartverkoop start woensdag. 
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‘Ik ben heel blij dat we met 3FM een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek dat Fieldlab 
doet met diverse evenementen’, reageert zendermanager Sharid Alles. Zij juicht alle 
initiatieven die ervoor zorgen dat evenementen weer mogelijk zijn en de poppodia te openen 
van harte toe en wil daar ook aan bijdragen. ‘Daarom is 3FM in gesprek gegaan met Fieldlab 
en zijn we blij dat de awardshow het volgende Fieldlab-pilotevenement wordt.’ 
 
De awardshow stond al in het teken van ‘licht aan het einde van de tunnel’, gaat Alles verder. 
‘Dat we na dit zware jaar de Nederlandse popmuziek kunnen vieren met ons geliefde publiek 
erbij, dat voelt fantastisch en maakt ons trots.’ 
 
Net als bij eerdere Fieldlab-proefevemenenten moeten bezoekers eerst negatief testen voordat 
ze naar binnen mogen. Tijdens de show treden Son Mieux en The Vices op. Andere optredens 
van Chef’Special met het Metropole Orkest, Krezip, Nana Adjoa en Froukje zijn al eerder 
opgenomen en worden op schermen vertoond. 
 
De kaartverkoop voor de 3FM Awards begint woensdag om 10.00 uur. Luisteraars kunnen 
ook toegangskaarten winnen. Bron: De Stentor, 6 april 2021.  

 

 

© ANP  
 
 
Bij Ajax-AZ en Feyenoord-Vitesse mogen er weer fans in het stadion, maar 
NAC heeft pech  
 
De rijksoverheid start nog deze maand met pilots met testbewijzen, waaronder in speelronde 
30 van de eredivisie. Vanaf vrijdag 23 april kan er op die manier weer publiek in de stadions, 
op voorwaarde dat supporters na een gratis sneltest een negatieve corona-uitslag kunnen 
laten zien bij de entree. Het is nog onduidelijk of er ook publiek welkom is in volgende 
speelronden.  
 
Er is publiek welkom in de eredivisie bij de wedstrijden op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 
25 april. In de Keuken Kampioen Divisie zijn fans welkom bij de wedstrijden op vrijdag 30 
april. Dat betekent dus ook dat NAC buiten de boot valt. Zij gaan namelijk op bezoek bij NEC. 
 
Het is nog onbekend hoe het daarna verdergaat. Het betekent in ieder geval dat er zo'n 7500 
toeschouwers aanwezig zullen zijn bij de mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax tegen AZ op 
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zondag 25 april in de Johan Cruijff Arena. Eerder die dag mogen er al 6500 fans de Kuip in 
voor Feyenoord tegen Vitesse. 
 
Ook rondom de bekerfinale op zondag 18 april zijn er al speciale ‘public viewings’ op grote 
televisieschermen in de Johan Cruijff Arena (5000 toeschouwers) en het Gelredome (3000 
toeschouwers), maar bij de wedstrijd in de Kuip zullen geen supporters aanwezig zijn. 
 
Ook bij diverse breedtesportevenementen, in pretparken en in musea worden de pilots 
toegepast. Dat nieuws betekent een regelrechte meevaller voor de clubs en de KNVB, die 
daarmee hun wens in vervulling zien gaan om nog dit seizoen publiek te zien terugkeren in 
de stadions. Het aantal toeschouwers verschilt bij deze pilots per club en per stadion, maar 
schommelt grofweg tussen de tien en vijftien procent van de stadioncapaciteit.  
 
De fans die naar binnen mogen, moeten binnen 24 uur voor de wedstrijd een coronatest 
ondergaan in een teststraat. Wie een negatieve uitslag heeft, kan die aan de stadionpoort laten 
zien via de CoronaCheck-app en mag naar binnen. De toeschouwers moeten zich op de 
tribunes houden aan de verplichte onderlinge 1,5 meter afstand.  
 
De organisatie voor de pilots ligt bij de thuisspelende clubs. In het eerste weekeinde betreft 
dat de duels van Willem II, Heerenveen, PSV, Ajax, ADO Den Haag, FC Emmen, FC Twente 
en Feyenoord. Een week later is er ook publiek welkom in de Keuken Kampioen Divisie.  
 
De hoop in het betaalde voetbal leeft dat de speelronden daarna met nog minder restricties 
kunnen worden afgewerkt, in elk geval de laatste competitieronde op 16 mei. Vandaag wordt 
naar verwachting bekend dat ook de EK-wedstrijden in speelstad Amsterdam komende zomer 
met (gedeeltelijk) publiek worden gespeeld, zoals dat ook min of meer een eis was van de 
UEFA. Oranje speelt zijn eerste drie groepswedstrijden (tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-
Macedonië) in de Johan Cruijff Arena.   
 
De KNVB hoopt ook bij de oefenwedstrijd van Oranje tegen Georgië op zondag 6 juni in De 
Grolsch Veste in Enschede toeschouwers toe te laten. Stap voor stap zouden mogelijk méér 
mensen kunnen worden toegelaten, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19. De 
testevenementen van FieldLab zijn eerder al goed verlopen in voetbalstadions 
 
‘We onderhouden intensief contact met het kabinet over de terugkeer van het publiek in de 
stadions en alle kansen en mogelijkheden die dit proces kunnen versnellen’, zegt Eric Gudde, 
directeur betaald voetbal van de KNVB. ‘Na de Fieldlab-experimenten bij drie wedstrijden is 
dit een hele mooie, nieuwe stap: voor het eerst hebben we tijdens een speelronde bij alle 
wedstrijden toeschouwers op de tribune. Het nieuwe wettelijk kader voor sneltesten moet in 
mei actief worden. Met nog een aantal spannende speelrondes te gaan, is het realistisch dat 
dit seizoen eindigt zoals we het is begonnen: met supporters in de stadions die de spelers 
aanmoedigen.’  
 
‘We zijn als Sparta dolgelukkig dat we in de wedstrijd tegen VVV weer 2000 supporters mogen 
ontvangen. Hier hebben we al die maanden naar toegeleefd’, zegt Sparta-directeur Manfred 
Laros. ‘Maar, dat wil ik benadrukken: er is sprake van een test. Dat wil zeggen dat zaken als 
de anderhalve meter-maatregel van toepassing zullen zijn. Welke van de ongeveer 
vijfenzeventighonderd seizoenkaarthouders we toe kunnen laten, is op dit moment nog 
onduidelijk. Daarvoor is het nieuws nog te vers. Over dat soort procedurele zaken gaan we 
dus snel in gesprek met onder meer de KNVB en de lokale autoriteiten. Wat voor ons vaststaat 
is dat we hopen dat we ook in onze twee laatste thuiswedstrijden, tegen Vitesse en FC Utrecht, 
supporters mogen ontvangen. We vertrouwen erop dat het ook daadwerkelijk zo zal zijn dat 
we ook dan een deel van onze supporters kunnen ontvangen.’ 
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Frenkie de Jong geeft zijn shirt aan een jonge fan na de 2-0 zege op Letland. © Pro Shots / 
Stanley Gontha  

 

De openingswedstrijd van het EK wordt vrijdag 11 juni gespeeld met publiek. Hoeveel mensen 
bij Italië tegen Turkije welkom zijn in het Stadio Olimpico in Rome is nog niet duidelijk. 

De UEFA had de speelsteden gevraagd deze week duidelijk te maken of er wel of geen publiek 
bij de wedstrijden aanwezig zou kunnen zijn. ‘Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza 
heeft ons verzekerd dat de wetenschappelijke adviseurs van de regering de beste oplossingen 
zullen vinden om de aanwezigheid van het publiek mogelijk te maken’, aldus Gabriele Gravina, 
voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FIGC. 

Italië speelt ook de overige twee groepswedstrijden, tegen Zwitserland en Wales, in Rome. In 
de Italiaanse hoofdstad staat ook een duel uit de kwartfinales gepland. Bron: BN De Stem, 6 
april 2021.  

 

KNVB hoopt op twaalfduizend toeschouwers bij EK-wedstrijden in 
Amsterdam  

De KNVB hoopt komende zomer bij de vier EK-wedstrijden in Amsterdam ten minste 12.000 
toeschouwers te kunnen verwelkomen in de Johan Cruijff ArenA. Dat heeft de voetbalbond 
aan de Europese voetbalunie UEFA gerapporteerd. ‘Afhankelijk van de ontwikkelingen van 
het coronavirus in juni bestaat de kans dat het er uiteindelijk meer zullen worden’, laat de 
KNVB weten. 

‘Geweldig dat we op koers liggen voor een EK met publiek’, zegt Gijs de Jong, toernooidirecteur 
in Amsterdam. ‘Dit is een historisch toernooi, waar Nederland deel van uitmaakt. Daar hoort 
gewoon publiek bij te zijn. We kijken ernaar uit 12.000 toeschouwers in de Johan Cruijff 
ArenA te ontvangen, maar beseffen dat het coronavirus onvoorspelbaar is en er geen garanties 
zijn. We blijven echter goede hoop houden dat de situatie in juni zodanig verbeterd is, dat er 
zelfs meer toeschouwers bij kunnen zijn.’ 

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam verheugt zich op de vier EK-wedstrijden in 
haar stad. ‘Heel bijzonder dat we als echte voetbalstad onderdeel zijn van dit unieke toernooi. 
Dit is voor heel veel fans iets om naar uit te kijken. Met elkaar maken we er een veilig, 
verantwoord en goed georganiseerd toernooi van’, zegt Halsema in een korte reactie. Bron: 
AD, 7 april 2021. 



193 

 

Kuipers en Gommers vinden het een goede ontwikkeling dat  
evenementen starten 

De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers en de voorzitter van 
de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers vinden het starten met 
evenementen waar alleen mensen met een recente negatieve testuitslag voor het coronavirus 
naar binnen mogen een goede ontwikkeling. Maar dan moet het wel verantwoord gebeuren, 
zeggen de artsen. 

Gommers zegt dat de ziekenhuizen vollopen en dat medisch personeel niet meer weet hoe ze 
dat volhouden. ‘Daarom mag er geen verhoogd risico zijn en moeten alle maatregelen worden 
gehandhaafd.’ Als de controle goed is, kan het volgens de arts zelfs besmettingen tegengaan, 
doordat minder mensen dan samenkomen op dezelfde plek. 

Kuipers ziet de beperkte heropening als een goede kans om gegevens te verzamelen. ‘Dit biedt 
een goede mogelijkheid onder gecontroleerde omstandigheden’, aldus Kuipers. ‘Het zal veel 
belangrijke kennis genereren en tevens een aanzet zijn om in de komende langere periode zo 
veel en snel als mogelijk te versoepelen.’ 

Volgens de artsen is het nu heel druk in de ziekenhuizen en op de ic's. De piek voor de zorg 
in de derde golf van de epidemie veroorzaakt door het coronavirus is volgens de rekenmodellen 
bijna in zicht en valt waarschijnlijk iets lager uit dan verwacht. Bron: AD, 6 april 2021. 

 

Pret in het Avonturenpark Hellendoorn, zaterdag kan het weer even  
 
Hier kun je in Oost-Nederland (met negatieve coronatest) weer even terug 
naar ‘normaal’  

 
Cultuur- en muziekliefhebbers in en rond Zwolle zitten deze maand eerste rang. Op liefst vijf 
plekken gaan de deuren weer open vanwege een landelijke proef met culturele evenementen 
voor bezoekers met een negatieve coronatest. Museum de Fundatie, poppodium Hedon, het 
Academiehuis en de theaters De Spiegel en Odeon mogen weer een paar dagen publiek 
ontvangen. Avonturenpark Hellendoorn is het eerste pretpark dat weer even open mag. 
Zaterdag al, voor tweeduizend bezoekers. 
 
In Deventer doen de Bergkerk en het Burgerweeshuis mee aan de proef. Ook Aviodrome in 
Lelystad en het zwemparadijs Beerze Bulten behoren tot de gelukkigen. Het kabinetsbesluit 
voor de pilots in de cultuur-, sport- en recreatiesector werd vandaag bekend gemaakt. De 
proef moet aantonen dat coronatests kunnen helpen de samenleving en de economie weer te 
openen.  
 



194 

 

‘We zijn er heel blij mee en hopelijk is dit de opmaat naar meer’, zegt een opgetogen directeur 
Rob Zuidema van Zwolse theaters. Hij is best een beetje zenuwachtig omdat nog moet blijken 
of bezoekers de extra stappen willen zetten die nodig zijn. ‘Als je je publiek een jaar lang niet 
hebt gezien weet je dat niet meer zeker.’ 
 
Wie een kaartje heeft gekocht moet binnen veertig uur voor de voorstelling een – gratis – 
coronatest ondergaan. Het resultaat komt als QR-code terecht in een app, die bij binnenkomst 
wordt gescand. 
 
Woensdagochtend begint de kaartverkoop voor de voorstellingen van Stef Bos (19 april) en 
Ronald Goedemondt (20 en 21 april) in De Spiegel en voor een dansvoorstelling en een 
optreden van Rosa da Silva in Odeon. In De Spiegel mogen per keer driehonderd bezoekers 
naar binnen, in Odeon zestig. 
 
Met deze aantallen kan de voorstelling net uit. Maar dat vindt Zuidema niet eens het 
belangrijkste. ‘We hebben het hele jaar niks gedaan, dus dat gaat dit niet goedmaken. Dit is 
echt vooral zorgen dat je zoveel mogelijk informatie verzamelt waardoor je zo snel mogelijk 
weer open kunt. Als we naar een testsamenleving gaan, heb je dit soort ervaringen nodig.’ 
 
Ook manager René Peul van Avonturenpark Hellendoorn kan z’n geluk niet op. ‘Wij mogen als 
eerste pretpark van Nederland. Fantastisch toch’, reageert hij op het nieuws dat hij zaterdag 
al 2000 bezoekers mag ontvangen. ‘Dit geeft de burger moed. We hebben onze gasten enorm 
gemist.’ 
 
Peul hoopt dat de proef zal uitwijzen dat zijn park ook in de meivakantie weer open kan. Die 
is cruciaal voor het park. ‘In de winter komt er vijf maanden lang niks binnen en zijn je kosten 
vanwege onderhoud het hoogst. Daarom moeten we in het voorjaar zo snel mogelijk gasten 
hebben.’ 
 
Financieel kan zo’n dagje open niet helemaal uit. Maar dat vindt Peul niet erg. ‘Wij gaan niet 
open om geld ter verdienen. De insteek is dat we een grote steen bijdragen aan een zo snel 
mogelijke opening van onze sector.’ 
 
Ook voor het Avonturenpark gaan de kaarten woensdagochtend in de verkoop. De komende 
dagen gebruikt Peul om met zijn team te oefenen, zodat alles zaterdag op rolletjes verloopt. 
Bron: De Stentor, 6 april 2021.   
 
Avonturenpark Hellendoorn wacht monsterklus als corona-testpark: 
‘ticketsysteem lag er direct uit’ 

 
Avonturenpark Hellendoorn staat voor een monsterklus. Dinsdag heeft het park te horen 
gekregen dat het komende zaterdag open mag.Als eerste pretpark in Nederland draait het mee 
in een proef waarbij bezoekers het park in kunnen, als ze een negatieve coronatest kunnen 
laten zien. Ook kinderen vanaf 13 jaar moeten daaraan voldoen. 
 
‘Het is alle hens aan dek. We moeten in drie dagen operationeel zijn’, zegt René Peul, 
woordvoerder van het park. ‘Alle attracties moeten nagelopen worden, het park moet worden 
aangekleed, de hoveniers zijn druk met de perken.’ Vanmorgen ging de ticketverkoop online. 
Binnen tien minuten klapte het systeem eruit. Vandaag zijn  ongeveer duizend tickets - de 
helft van de beschikbaar kaarten - verkocht.  
 
Wie denkt dat dat tot stress leidt, komt bedrogen uit. Als je door het park loopt wordt duidelijk 
dat iedereen goed op elkaar is ingespeeld. Het is volgens Peul wat dat betreft ook routine. ‘We 
zijn ieder jaar in het winterseizoen gesloten en bereiden ons dan voor op de opening. Dat 
hebben we nu ook gedaan. We zijn er klaar voor.’ 
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In de aanloop naar komende zaterdag vallen ze terug op de draaiboeken van vorig jaar, zegt 
Peul. ‘Toen waren we ook open en aan de regels is niets veranderd. Anderhalve meter, handen 
ontsmetten. En de horeca mag niemand aan een tafel zetten, daar kun je alleen afhalen.’ 
Mondkapjes zijn verplicht in de binnenattracties. ‘Wat nieuw is, is de coronatest. Die 
controleren we voordat mensen in de rij gaan staan.‘ Bron: De Stentor, 8 april 2021. 
 

 

In Nederland is energieverbruik vorig jaar met drie procent afgenomen 

Het energieverbruik in Nederland is vorig jaar met drie procent afgenomen in vergelijking met 
een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is al langer sprake van 
een dalende trend, maar heeft de impact van de coronacrisis het mindere verbruik van energie 
versterkt. Voor het eerst sinds 1992 is minder dan drieduizend petajoule gebruikt. 
 
Een van de redenen dat Nederlanders minder energie verbruikten is de verminderde behoefte 
aan motorbrandstoffen. Veel Nederlanders werkten vanuit huis, waardoor zij minder vaak de 
weg op hoefden. Alles bij elkaar werd er veertien procent minder benzine getankt aan de pomp. 
Diesel werd  twaalf procent minder verkocht. 
 
Volgens het CBS werd het vrachtverkeer, dat veelal rijdt op diesel, minder geraakt door de 
lockdowns. De maand april was een negatieve uitschieter. Die maand lag de afzet van benzine 
eenenveertig procent lager in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. De verkoop van 
diesel daalde op jaarbasis met een kwart. 
 
Daarnaast werd er vorig jaar als gevolg van de crisis veel minder gevlogen. Vorig jaar 
werd vierenveertig procent minder kerosine getankt dan het jaar ervoor. Volgens het CBS was 
sprake van de grootste daling ooit. Nederland is naast gebruiker van kerosine ook exporteur 
van de vliegtuigbrandstof. Dat gebeurt vooral aan Duitsland. De export van kerosine lag vorig 
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jaar ruim een kwart lager dan een jaar eerder. De productie van Nederlandse 
raffinaderijen viel met negenenveertig procent terug. 
 
Verder is het gebruik van kolen voor het opwekken van energie met een derde gedaald. 
Uit aardgas en hernieuwbare bronnen werd juist meer energie geproduceerd. Bron: AD, 7 
april 2021. 

Mondkapjes zijn normaal geworden 

Dat mondkapjes het afgelopen jaar net zo normaal zijn geworden als een smartphone of 
'oortjes', blijkt uit het feit dat Will.I.Am donderdag 8 april een heuse 'smart mask' lanceert. 
De zanger heeft in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Honeywell een mondkapje 
ontwikkeld dat voorzien is van allerlei technische snufjes, waarmee hij voor een doorbraak 
zorgt. Dit meldt The Daily News. 

De zanger droeg tijdens de MTV VMA's in 2020 een hippe variant van een gasmasker, dat 
uiteindelijk als prototype diende voor zijn smart mask. Marc Benioff, de grote baas van het 
Amerikaanse techbedrijf Salesforce, zag dat en nam direct daarna contact op met Will.I.Am 
op het masker verder te ontwikkelen. Het hypermoderne mondkapje is een jaar in productie 
geweest voordat het nu eindelijk gelanceerd wordt. 

Het masker is gemaakt van siliconen, heeft drie ingebouwde ventilatoren, een geluiddempende 
koptelefoon, LED lampjes, een oplaadbare batterij en een Bluetooth 5.0 connectie. Daarnaast 
kan het masker gedragen worden zonder dat je bril beslaat. Bron: AD, 7 april 2021.  

Tientallen ouderen in Helmond met afspraak toch zonder prik 
weggestuurd; GGD maakt excuses 

HELMOND - Tientallen ouderen zijn zondag weggestuurd bij de priklocatie van de GGD in 
Helmond. Ze hadden een afspraak gemaakt, maar kregen ter plekke toch te horen dat ze (nog) 
geen recht hadden op vaccinatie. Binnen de GGD blijkt verwarring te zijn ontstaan over een 
nieuwe richtlijn. 

Maarten en Annemarie Haafkens uit Deurne zijn dinsdag vijftig jaar getrouwd. Het had weinig 
gescheeld, of die feestelijke dag  was begonnen met een kater. ‘Ik ben 74, mijn vrouw is iets 
jonger. Zij is in december 1948 geboren en wordt dus eind dit jaar 73. Ik had al een uitnodiging 
gehad, zij nog niet. Toen ik vrijdag hoorde dat de GGD had besloten dat wie in 1948 geboren 
is ook zonder uitnodiging al een afspraak kan maken, belden we gelijk op om samen geprikt 
te worden.’ Bron: ED, 7 april 2021.   

Fout op fout bij vaccinatie-afspraken: duizenden mensen die tijdstip 
reserveerden zijn afgebeld 

De GGD blijft fout op fout stapelen bij het maken van vaccinatie-afspraken. De landelijke 
organisatie GGD GHOR erkende gisteren dat de afgelopen dagen duizenden mensen zijn 
afgebeld die een tijdstip hadden gereserveerd om ingeënt te worden.   

Eerder deze week bleek al dat tientallen ouderen op de priklocatie in Helmond onterecht 
werden weggestuurd zonder prik, omdat ze net niet oud genoeg zijn. Inmiddels is landelijk de 
afspraak van waarschijnlijk zo’n 3.000 zeventigplussers in heel Nederland om dezelfde reden 
per sms of telefoon geannuleerd door de GGD GHOR. Bron: AD, 9 april 2021. 
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De priklocatie van de GGD Brabant Zuidoost in Eindhoven  © Rene Manders/DCI Media 
 

Rode Kruis vervoerde sinds januari 2021 tweeduizend kwetsbare ouderen 
naar GGD-priklocaties 

Het Rode Kruis heeft sinds het begin van dit jaar 2000 kwetsbare ouderen naar GGD-
priklocaties vervoerd. De vrijwilligers van de hulporganisatie brengen senioren die niet 
zelfstandig kunnen reizen en ondersteunen hen tijdens de inenting. 

‘We helpen ouderen die geen beroep kunnen doen op hun familie of vrienden of alternatieve 
mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld vervoer via de gemeente’, zegt een woordvoerder van het 
Rode Kruis. ‘We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om gevaccineerd te worden.’ 

Er was afgelopen tijd kritiek op de GGD over priklocaties die te ver weg waren voor 
thuiswonende ouderen. Sommige van hen moesten meer dan 100 kilometer rijden, omdat in 
hun eigen regio nog geen plek was ingericht waar ze ingeënt konden worden. ‘Wij reden 
senioren die niet zo ver alleen konden reizen’, aldus de woordvoerder. 

Nu de GGD het aantal vaccinatielocaties aan het opschalen is, kunnen mensen vaker in hun 
eigen omgeving geprikt worden. ‘Voor ouderen kan een reis van de ene kant van de stad naar 
de andere al te ver zijn’, zegt de woordvoerder. ‘Dus we rijden ze ook naar priklocaties waar ze 
vlakbij wonen.’ Bron: AD, 7 april 2021.  

Inschrijving voor onderzoek in vijf café’s in Utrecht voor tijdslot 

De inschrijving gaat vandaag open voor het corona-onderzoek dat in vijf Utrechtse 
kroegen wordt gedaan. Gasten kunnen zich aanmelden om een tijdslot te krijgen om 
van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 april naar het café te mogen. Tijdens de proef, die 
onderdeel is van Fieldlab-programma, bekijkt TNO hoe de bezoekers en het personeel zich 
houden aan de maatregelen en afspraken. Een negatief coronatestbewijs is een vereiste om 
binnen te komen. 

De praktijktest wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
de gemeente Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de Horeca Alliantie en TNO. Met 
de proef wordt informatie verzameld die kan helpen om de horeca te heropenen. De uitkomst 
is daarvoor geen voorwaarde, maar is alleen ondersteunend bedoeld. 
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KHN pleit al maanden voor heropening van de horeca, waar veel bedrijven het financieel zwaar 
hebben. De organisatie reageerde afgelopen weekend dankbaar op de oproep van de 
burgemeesters van de grote steden om de terrassen weer te openen, zodat er minder 
chaotische situaties ontstaan in parken waar het vaak te druk is. Bron: AD, 7 april 2021.  

Belangstelling voor Utrechtse caféproef lijkt enorm: website amper 
bereikbaar 

De website waarop plekken kunnen worden gereserveerd voor de caféproef in Utrecht, is 
woensdag aan het begin van de middag moeilijk of niet bereikbaar. Dat komt vermoedelijk 
doordat veel mensen de site willen bezoeken.  

De gemeente Utrecht had eerder alleen naar buiten gebracht dat de kaarten voor een bezoek 
aan het café woensdagmiddag verkrijgbaar waren. Nu meldt een woordvoerder dat de kaarten 
vanaf 14.00 uur zijn te reserveren. 

Deelnemers kunnen een tijdslot van twee uur reserveren in Hofman, de Beurs, Ubica, Vinvin 
en ’t Oude Pierement. De vijf horecazaken mogen van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 
april als proef van 12.00 tot 20.00 uur open. Tijdens dit zogeheten Fieldlab bekijkt TNO hoe 
de bezoekers en het personeel zich houden aan de coronamaatregelen en afspraken. Een 
negatief testbewijs is een vereiste om binnen te komen. Per dag kunnen duizend mensen een 
drankje komen drinken. 

De opgedane kennis wordt gebruikt om te bekijken of en hoe cafés en kroegen weer veilig en 
verantwoord open kunnen. Deze praktijktesten zijn ondersteunend aan – en dus geen 
voorwaarde – voor heropening, benadrukken de initiatiefnemers. Het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, de gemeente Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), 
de Horeca Alliantie en TNO hebben de Fieldlab opgezet. Bron: AD, 7 april 2021. 

Neusspray van Intravacc in Bilthoven tegen coronavirus werkt  

Een coronavaccin dat is ontwikkeld door Intravacc in Bilthoven heeft de eerste testfase goed 
doorstaan en is klaar om op mensen te worden getest. Het vaccin dat werkt via een 
neusspray geeft bij proefdieren een zeer goede bescherming tegen het virus, meldt Trouw. 

Dat betekent dat het bedrijf zich kan opmaken voor de volgende fase: het testen op 
veiligheid en werkzaamheid bij de mens. Naar verwachting kan het daar eind dit jaar mee 
beginnen. 

Wereldwijd zijn nu twaalf vaccins geheel of gedeeltelijk toegelaten en zitten er ruim honderd 
in die klinische fase. Toch is Dinja Oosterhoff, programmadirecteur bij Intravacc, niet bang 
dat haar vaccin als mosterd na de maaltijd komt. De wereld is nog lang niet van het 
coronavirus af. Oosterhoff is ervan overtuigd dat er een tweede generatie vaccins nodig is. 

Ook wetenschappers van het Rotterdamse Erasmus MC hebben een neusspray ontwikkeld 
die 24 uur lang tegen corona lijkt te werken.  Bron: AD, 7 april 2021.  

Rotterdamse virologen ontwikkelen neusspray die 24 uur tegen corona 
werkt: ‘oplossing voor reizen of concert’ 

Wetenschappers van het Rotterdamse Erasmus MC hebben een neusspray ontwikkeld die 24 
uur lang tegen corona lijkt te werken. De virusremmer, die op fretten werd getest, voorkomt 
besmetting van het ene op het andere dier. ‘Dit middel zou gebruikt kunnen worden bij reizen, 
concerten of festivals.’ 
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Het medicijn is stabiel, ongevaarlijk en hoeft niet gekoeld bewaard te worden, stellen de 
onderzoekers. ‘Je zou je dus kunnen beschermen tegen huisgenoten die besmet zijn of veilig 
je besmette ouders kunnen bezoeken’, zegt viroloog Rory de Vries van het Erasmus MC. ‘Maar 
het middel zou ook gebruikt kunnen worden voor extra bescherming bij reizen, concerten of 
festivals.’ 

De virusremmer voorkomt dat het virus de cellen in de neus en longen binnendringt. Daardoor 
krijgt het virus niet de kans om zich te vermenigvuldigen, volgens viroloog Rik de Swart van 
het Erasmus MC. Fretten die een keer per dag het middel in hun neus kregen, bleken 
beschermd te zijn tegen infectie met SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt. Dat 
bleek zelfs het geval te zijn wat betreft besmetting met de Zuid-Afrikaanse en Britse varianten. 

Is de neusspray uiteindelijk in de supermarkt te koop? Dat is nog onduidelijk. ‘Ik denk niet 
dat we binnen een half jaar toestemming hebben om de eerste mensen hierop te testen’, zegt 
viroloog De Swart. En dan moet het middel nog door meerdere testfases heen en worden 
geproduceerd. 

‘En of de neusspray uiteindelijk bij de drogisterij komt te liggen, hangt af van het stempel. Is 
het een medicijn, of krijgt het een ander stempel’, zegt De Swart.  

De onderzoekers hopen dat het middel kan worden ingezet om bijvoorbeeld de r-waarde terug 
te dringen. ‘Stel je een plek voor waar veel mensen samenkomen, bijvoorbeeld een theater of 
een vliegtuig. Als iedereen van tevoren de spray neemt, daalt de transmissie van het virus.’ 

Zo werd het middel op fretten getest: zes fretten uit het onderzoek kregen de virusremmer in 
hun neus, terwijl zes andere fretten een placebo kregen. Beide groepen fretten werden verdeeld 
over drie kooien en gedurende een dag gehuisvest samen met drie fretten die besmet waren 
met SARS-CoV-2. In de dagen erna bleek geen enkele behandelde fret besmet te zijn, terwijl 
alle dieren die de placebo hadden gekregen wel geïnfecteerd raakten. 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd met fretten, die net als nertsen erg gevoelig zijn voor het virus. 
Fretten vangen net als mensen virussen op via de bovenste luchtwegen.  

Het middel voorkomt infectie, maar werkt heel anders dan een vaccin. ‘Ons antivirale middel 
voorkomt infectie, maar is hooguit een dag werkzaam. Het is dus niet geschikt om een groot 
deel van de wereldbevolking langdurig te beschermen door ze dagelijks een neusspray te 
geven’, verwacht viroloog Rory de Vries. ‘Wij denken wel dat deze antivirale middelen kunnen 
helpen om de pandemie onder controle te krijgen.’ 

De Rotterdamse wetenschappers werkten samen met een internationaal team van 
onderzoekers en hebben over het antivirale middel in het belangrijke wetenschappelijke 
tijdschrift Science gepubliceerd. Bron: AD, 17 februari 2021.  
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Von der Leyen vernederd door Erdogan: geen stoel voor haar bij 
topontmoeting 

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voelt zich ronduit vernederd door de 
Turkse president Erdogan, die bij een topontmoeting dinsdag in Ankara voor haar geen stoel 
klaarzette. Brussel haalt momenteel alles uit de kast om te voorkomen dat zo’n pijnlijke 
situatie zich waar ook ter wereld ooit opnieuw voordoet. 

Op sociale media krijgt niet alleen de Turkse president ervan langs, maar ook Europees 
president Charles Michel, die blijkens veelbekeken videobeelden van de bijeenkomst 
vliegensvlug de ‘Europese’ stoel inpikte en Von der Leyen aan haar lot overliet. De Duitse koos 
na een verbaasd ‘eeuuhh’ voor een anoniem plekje op een sofa. Het gesprek duurde zo'n 2,5 
uur. Of ze overwogen heeft om weg te lopen is onduidelijk, in elk geval koos ze ervoor om te 
blijven ‘en zo inhoud en diplomatie voorrang te geven op protocol’, aldus haar woordvoerder 
Eric Mamer vanmiddag in een bijna één uur durend vragenvuur. ‘Ze ging ervan uit dat dit is 
wat de Europese bevolking van haar verwacht.’  

Volgens Mamer neemt Von der Leyen de kwestie vooral zo hoog op omdat zij als voorzitter de 
Europese Commissie representeert. Hij benadrukt dat de voorzitters van Raad en Commissie 
(Michel en VDL) protocollair op gelijke hoogte staan en dus op bijvoorbeeld buitenlandse reizen 
ook identiek dienen te worden behandeld. Von der Leyen had geen protocolspecialist mee naar 
Ankara vanwege de coronabeperkingen. 

De Belgische Europarlementariër Assita Kanko (N-VA) liet vanochtend op Twitter al weten 
gechoqueerd te zijn van de beelden. ‘Als voorzitter van de Commissie kreeg Ursula von der 
Leyen geen stoel aangeboden. Dit breekt mijn hart echt en gaat in tegen alles waar ik voor 
sta', schrijft ze. ‘Moeten vrouwen aan de haard? En waarom ging Michel zitten? Waarom kon 
hij niet naar zijn plaats gaan, zich draaien, kijken naar Von der Leyen en solidair zijn? Een 
statement. Ik kijk uit naar het debat. Niet alleen zij, maar ook de EU werd hier vernederd. I 
don’t take it.’ 
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Ook de Nederlandse Europarlementariër Sophie in ‘t Veld (D66) vraagt zich af waarom Charles 
Michel stil bleef. ‘Dit was geen toeval, dit was opzet’, schrijft ze op Twitter over de actie van 
gastheer Erdogan. ‘Waarom zegt Michel niets?’ Michel en zijn staf willen niet reageren. 

Op foto’s van eerdere ontmoetingen hadden de voorgangers van Michel en Von der Leyen 
plaatsen aan weerszijden van Erdogan, op gelijke voet. Bij het bezoek dat Von der Leyen en 
Michel vorig jaar aan Erdogan brachten, zaten ze naast elkaar aan tafel. Het was wel Michel 
die tegenover de Turkse president zat. 

Het voorval is extra pijnlijk omdat Europa ernstige kritiek heeft op het mensenrechtenbeleid 
van Erdogan, onder meer op zijn intrekking van dezogeheten Istanbul-conventie, die vrouwen 
(en kinderen) moet beschermen tegen geweld. Europa, zo was gisteren de boodschap, is bereid 
tot meer samenwerking met Turkije, zowel economisch als op het vlak van terreurbestrijding 
en klimaatverandering, maar wel op voorwaarde dat Turkije de mensenrechten respecteert. 
‘Dat is voor ons ononderhandelbaar’, aldus Von der Leyen onmiddellijk na afloop van het 
gesprek. In juni gaan de staats- en regeringsleiders de Turkse voortgang op dit vlak, dan wel 
het gebrek daaraan, evalueren. 

De omgang van de gastheer met Von der Leyen heeft ‘haar focus op deze kwestie natuurlijk 
nog verscherpt’, zegt haar woordvoerder. Bron: De Stentor, 7 april 2021. 
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Stappenplan naar ‘vrije zomer’: hoger onderwijs en terrassen open, 
avondklok weg 

Het kabinet werkt aan een gefaseerd versoepelingsplan richting de zomer. Bovenaan de lijst 
staan het heropenen van het hoger onderwijs en de terrassen, ook het schrappen van de 
avondklok en heropening van de winkels hebben topprioriteit. Deze verruimingen kunnen 21 
april ingaan, vrijdag buigt het OMT zich over de wensen. 

Daarna besluit het kabinet definitief. Dat bevestigen bronnen op het Binnenhof. Of de 
versoepelingen - terrassen en winkels meer open, avondklok weg, thuisbezoek van één naar 
twee - tegelijkertijd per 21 april kunnen ingaan, is nog onduidelijk. Dat is wel het streven, 
maar hangt ook af van de actuele epidemiologische situatie en de druk op ziekenhuizen. ,,De 
experts gaan nog in beraad’, zegt een bron.  

Dat het hoger onderwijs per 26 april weer gedeeltelijk fysiek open gaat (met hulp van sneltests) 
staat wel min of meer vast. ‘Dat is al toegezegd.’ De roep om heropening van terrassen klinkt 
luid, onder meer bij burgemeesters. Het kan effectief zijn om bij mooi weer massale 
samenkomsten te voorkomen, denken betrokkenen. ‘En buiten zijn de risico's minder groot’, 
meldt een ingewijde. 

Doordat steeds meer mensen de infectie hebben doorgemaakt en/of gevaccineerd zijn, moet 
de druk op de ziekenhuizen vanaf komende maand echt gaan afnemen. Stap voor stap wil het 
kabinet dan de lockdown opheffen, uiteindelijk zullen dan in de zomer slechts basisregels als 
‘handen wassen’ over blijven, is de gedachte. 

De huidige harde lockdown loopt tot 20 april. De vorige keer durfde het kabinet eerder 
voorspelde versoepelingen toch niet aan. ‘Ik snap het ongeduld’, zei demissionair premier 
Mark Rutte toen. ‘Dit valt gewoon tegen. Een enorme domper.’ Een iets latere avondklok - 
22.00 uur in plaats van 21.00 uur - was het hoogst haalbare.  

Het stappenplan is nog niet definitief: vrijdag spreken de experts van het OMT over de 
gefaseerde versoepelingen, zondag komen ministers met RIVM-directeur Jaap van Dissel in 
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het Catshuis bijeen, maandag spreken bestuurders en burgemeesters erover, dinsdag is er 
weer een persconferentie.  

Gemiddeld komen er nog ruim 6500 infecties per dag bij, ook de druk op de ziekenhuizen is 
fors: daar liggen volgens het LCPS nu 2558 coronapatiënten, van wie 776 op de intensive 
care.  

De horeca is blij met de beweging die het kabinet lijkt te maken. Maar in het gesprek dat 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) morgen heeft met ministers Bas van ‘t Wout van 
Economische Zaken en Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie zal de branche ook 
benadrukken dat er wat hen betreft meer mogelijk is op een veilige manier. 

Verpleeghuizen kunnen coronarestricties versoepelen als zeker acht op de tien bewoners twee 
inentingen hebben gehad. Dan zijn meer bezoekers welkom, zijn groepsactiviteiten mogelijk. 
Volgens het Outbreak Management Team (OMT) zijn deze versoepelingen veilig, laat het 
ministerie van Volksgezondheid weten. 

Ruim een half miljoen bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg 
zijn inmiddels gevaccineerd. ‘Dankzij het vaccineren daalt het aantal besmettingen, 
ziekenhuisopnames en de sterfte op deze locaties heel sterk.’ 
Vergeleken met december is het aantal besmettingen in deze instellingen met negentig procent 
gedaald. 

Bewoners die volledig gevaccineerd zijn, mogen straks enkele vaste bezoekers op de eigen 
kamer ontvangen, zonder dat daarbij een mondmasker of 1,5 meter afstand nodig is. De 
bezoekers moeten dan wel negatief getest of gevaccineerd zijn. ‘Vaccineren werkt. Dat zien we 
nu volop in de verpleeghuizen’ , zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). ‘Daarom 
kunnen we nu na een lange en spannende tijd voorzichtig weer wat versoepelen. Als er 
voldoende gevaccineerd is, is een knuffel door vaste bezoekers weer mogelijk. Prachtig toch?’ 

 
 

© Jeffrey Groeneweg/Qphoto 

Volgens KHN-voorzitter Robèr Willems is ook een eerste fase van de heropening van de 
horecazaken zelf al een optie. Maar bovenal wil hij duidelijkheid hebben. Dat burgemeesters 
van de grote steden onlangs al hebben gepleit voor het openen van de terrassen kwam voor 
hem niet als een verrassing. Ook Willems ziet dat de situatie in bijvoorbeeld stadsparken niet 
meer te handhaven is. 

Hij is blij dat ook het kabinet tot inkeer lijkt te komen. Maar dan is het wel zaak dat er wordt 
doorgepakt, vindt de voorzitter. 
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KHN blijft inzetten op snelle heropening van terrassen en andere horeca onder gelijke en 
vooral werkbare condities. Daar waar er beperkingen zijn, moeten ondernemers volgens KHN 
voor honderd procent worden gecompenseerd. KHN pleit voor het voortzetten van die steun 
na 30 juni als de meeste van de huidige maatregelen aflopen. 

De horeca vraagt het nieuwe kabinet ook om regelingen waarbij het vereffenen van 
coronaschulden via lange terugbetaaltermijnen mogelijk wordt. Waar nodig moeten schulden 
worden kwijtgescholden. Verder pleit de branche voor lagere werkgeverslasten en een 
herstartfonds. ‘Uiteraard willen we ook geen lastenverzwaringen’, aldus KHN. Bron: AD, 7 
april 2021. 

 

In heel Nederland protesteren horecazaken tegen de coronamaatregelen. © Venema Media 

 

Horeca is blij dat terrassen weer open gaan 

De horeca is blij met de beweging die het kabinet lijkt te maken door vanaf 21 april toe te 
staan dat de terrassen open gaan. Maar in het gesprek dat brancheorganisatie Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN) morgen heeft met ministers Bas van 't Wout van Economische Zaken 
en Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie zal de branche ook benadrukken dat er 
wat haar betreft meer mogelijk is op een veilige manier. 

Het kabinet overweegt per 21 april de terrassen te heropenen en de avondklok op te heffen. 
Deze beoogde versoepelingen van de coronamaatregelen worden nog wel voorgelegd aan het 
Outbreak Management Team (OMT), en zijn ook afhankelijk van hoe de besmettingscijfers 
zich de komende week verder ontwikkelen. 

Volgens KHN-voorzitter Robèr Willems is ook een eerste fase van de heropening van de 
horecazaken zelf al mogelijk. Maar bovenal wil hij duidelijkheid hebben. 
Dat burgemeesters van de grote steden onlangs al hebben gepleit voor het openen van de 
terrassen kwam voor hem niet als een verrassing. Ook Willems ziet dat de situatie in 
bijvoorbeeld stadsparken niet meer te handhaven is. Bron: AD, 7 april 2021. 

 

Verbijstering in ziekenhuizen over openen terrassen: ‘onze mensen lopen 
op hun tandvlees’ 

Nederlandse ziekenhuizen reageren ‘verbijsterd’ op het nieuws dat het kabinet van plan is om 
de coronamaatregelen te versoepelen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ook verschillende OMT-experts vinden het opengooien 
van de terrassen nog te vroeg. ‘Onze mensen lopen op hun tandvlees nu de bezetting in de 
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ziekenhuizen en op de ic’s blijft toenemen’, zegt NVZ-woordvoerder Wouter van der Horst tegen 
deze site. 

Volgens ingewijden wil het kabinet vanaf 21 april de terrassen heropenen en de avondklok 
opheffen. Tegelijkertijd zijn vanaf deze maand weer tal van evenementen mogelijk. Die zijn 
over het algemeen kleinschalig en bezoekers moeten vooraf een test doen.  
 
Maar net als de ziekenhuizen hebben ook vooraanstaande OMT-leden grote twijfels of het wel 
verstandig is om deze plannen door te voeren. Zowel ic-voorzitter Diederik Gommers als arts-
microbioloog Marc Bonten en hoogleraar infectieziekten Andreas Voss vinden dat de 
ziekenhuiscijfers nog veel te hoog zijn.  

Momenteel liggen er op de ic’s bijna achthonderd mensen met corona en zijn ook de 
verpleegafdelingen van de ziekenhuizen overvol. Die aantallen stijgen nog steeds en onder 
meer Voss maakt zich daar grote zorgen over. De hoogleraar infectieziekten van het Nijmeegse 
Radboudumc, tevens infectioloog van het CWZ, OMT-lid en betrokken bij testevenementen 
van Fieldlab, denkt dat de versoepelingen ‘een maand te vroeg’ komen. 

Tussen woensdag- en donderdagochtend zijn 7833 positieve coronatesten geregistreerd. Dat 
is het hoogste aantal sinds vorige week donderdag. Het aantal coronagevallen ligt daarmee 
een stuk hoger dan een etmaal eerder. John Taks, bestuurslid van de NVZ, maakt zich hier 
veel zorgen over. Op NPO Radio 1 reageert hij geëmotioneerd op de plannen van het kabinet. 
‘Ik ben verbijsterd om dit te horen. Voor de komende weken is de voorspelling dat de cijfers 
net zo hoog zijn als in maart vorig jaar. De ziekenhuizen liggen hartstikke vol, we kunnen 
mensen niet overplaatsen.’ 

Taks is in het bijzonder verbaasd dat het kabinet geen vaart maakt met het vaccineren van 
ziekenhuispersoneel. ‘In de Nederlandse ziekenhuizen is maar één op de vijf medewerkers die 
rechtstreekse patiëntenzorg levert gevaccineerd. De andere medewerkers gaan we pas gelijk 
met alle andere burgers vaccineren. Wij vinden dat echt verbijsterend. Het is echt extreem 
druk in de ziekenhuizen. Onze mensen lopen op hun laatste benen, moeten terugkomen van 
vrije dagen. Ik zie mijn mensen met stress in de ogen rondlopen op de afdelingen. Ik zie hoe 
inspannend het werk is. Ze doen het met enorme passie, maar ze willen zelf ook veilig kunnen 
werken.’ 

Het kabinet moet er volgens Taks alles aan doen om ‘de ziekenhuizen in de lucht te houden’. 
‘Zij vormen een vitaal onderdeel in onze maatschappij. We maken ons echt zorgen dat steeds 
meer medewerkers uitvallen. Is het niet door het virus, dan wel door de geestelijke stress 
ervan.’ Taks snapt dat ‘we elkaar weer de ruimte gunnen om een terrasje te doen’. ‘Ik begrijp 
heel goed dat de jeugd meer ruimte nodig heeft om leuke dingen te doen. Dat willen onze 
medewerkers ook. Maar als ze zich op hetzelfde moment onveilig voelen, zich onvoldoende 
kunnen beschermen en angstig zijn, daar maak ik me veel zorgen over. Het allerbelangrijkste 
is dat ze veilig kunnen werken en dat we de ziekenhuizen overeind houden.’ 

De situatie in de ziekenhuizen is ernstig, bevestigt Margriet Schneider, voorzitter van het 
Regionaal Overleg Acute Zorg in Midden-Nederland. ‘Landelijk zien we op dit moment weer 
een voorzichtige daling in het aantal besmettingen, maar bij ons stijgt het aantal 
coronapatiënten. De ziekenhuizen lopen tegen de grenzen aan.’ 

Dat het openen van de terrassen, wat het kabinet van plan is, iets bij zou dragen aan de 
vermindering van de besmettingen - wat de horeca beweert - daar gelooft infectioloog Andreas 
Voss niet in. ‘Straks heb je én volle parken én volle horeca, wat doe je dan? Er komt niemand 
van buiten de stad om in het park te gaan zitten, maar mensen komen wel als de terrassen 
open zijn.’ 

Volgens mobiliteitsprofessor Henk Meurs van de Radboud Universiteit zal het openen van de 
terrassen zeker leiden tot meer bewegingen. ‘Aan de ene kant trekt het een deel van de mensen 
die nu naar de parken gaan, maar het trekt ook extra mensen aan die anders thuis zouden 
blijven.’ 
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Ook het weer ruimer openstellen van de winkels zal leiden tot meer contacten. ‘In de winkels 
zelf zijn de regels goed te controleren, maar we zagen in november ook dat door lange rijen 
voor de winkels het op straat drukker werd.’ 

Volgens Meurs zal er mogelijk ‘overshooting’ ontstaan. ‘Dat de eerste weken mensen een 
inhaalslag willen maken, zeker bij jongeren zie ik dat wel gebeuren.’ Dan wordt het dus zelfs 
drukker dan normaal. Hij denkt ook dat zodra de versoepelingen bekend worden gemaakt 
mensen de regels meteen al minder nauw gaan nemen.  

Meer verplaatsingen betekent meer contacten tussen mensen, en daardoor meer 
besmettingen. Dat de besmettingscijfers momenteel licht lijken te dalen, zegt Voss niet zo 
veel. De aantallen gevonden positieve testen zijn namelijk onder meer afhankelijk van de 
testbereidheid. Opvallend is dat er in de afgelopen weken vele duizenden infecties per dag 
minder werden gevonden dan rond kerst. Terwijl in de weken na kerst - het duurt enige tijd 
voor een geïnfecteerde op een ic belandt - er nota bene minder mensen op de ic's lagen dan 
nu. ‘Dat zou ook met de varianten te maken kunnen hebben, die mogelijk ziekmakender zijn, 
maar daar is veel discussie over.’ 

Hoe dan ook: ‘Het vergt veel van de ziekenhuizen. Het gaat ook vaak om jonge mensen, van 
tussen de 50 en 60, mensen waar je alles voor uit de kast wil halen en die vaak ook lang in 
het ziekenhuis liggen.’ 

Overigens hebben andere prominenten uit de zorg zich wél positief uitgelaten over de 
proefevenementen en de mogelijke openstelling van terrassen. Voorzitter Ernst Kuipers van 
het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zei dinsdag dat het heropenen van terrassen 
‘verstandig beleid’ is als dat leidt tot een betere naleving van de coronamaatregelen, zoals 
burgemeesters van de grote steden hebben gezegd. 

Het Outbreak Management Team (OMT) gaat de plannen voor versoepelingen bestuderen en 
daar advies over uitbrengen. Pas daarna neemt het kabinet een definitief besluit.  Bron: De 
Stentor, 8 april 2021.  
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Niet blij met versoepelingen 

Ziekenhuizen en leden van het Outbreak Management Team (OMT) zijn  niet blij met 
de versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet voor ogen heeft. Ziekenhuizen 
zijn 'verbijsterd'. ‘Onze mensen lopen op hun tandvlees nu de bezetting in de ziekenhuizen en 
op de ic’s blijft toenemen’, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen. 

Ook enkele OMT-leden twijfelen of het verstandig is de terrassen weer te openen, nu het 
aantal ziekenhuisopnames nog hoog is. Bron: De Stentor, 8 april 2021.  

 

 

 

Reserveringen voor squashbaan in Utrecht stromen binnen 

De onlinereserveringen voor een squashbaan in Utrecht stromen binnen. ‘Elke minuut komt 
er wel een bij’, zegt manager Stephan Patz van Squash Utrecht woensdag. Zaterdag is de 
accommodatie de allereerste binnensportlocatie die weer open mag in het kader van testen 
voor toegang. 

Mensen die willen sporten, moeten wel een negatieve coronatest kunnen overleggen. 
Bovendien mogen zij niet ouder zijn dan 27 jaar. De Utrechtse squashvereniging heeft 
relatief veel studentenleden die in deze leeftijdscategorie vallen, maar ook niet-leden uit heel 
Nederland zijn welkom. Patz verwacht dat zaterdag 575 sporters komen squashen. Bron: 
AD, 7 april 2021.  
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Diergaarde Blijdorp is een van de parken die meedoen aan het experiment. Alleen mensen 
met een negatieve coronatest mogen hier naar binnen. © Hollandse Hoogte / ANP 
 

 
 
Met testen mag je weer dagje uit, maar dat is uren werk en veel attracties 
doen mee met tegenzin 
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Een uurtje ravotten in de binnenspeeltuin, een concert bijwonen, naar de dierentuin of het 
museum. Het kan eindelijk weer bij wijze van proef maar wel alleen met een negatieve 
coronatest. En dat levert nog een hoop gedoe op: het kan zijn dat je eerst twee uur in de auto 
zit om bij een speciale teststraat te komen. 
 
Eigenaresse Ingrid Westerveld van Het Yoga Huis in Emmen hoefde er geen seconde over na 
te denken toen bedrijven werd gevraagd of ze mee wilden doen aan een proef om weer open te 
kunnen. ‘Dit gaf mij zoveel hoop. Er kwam weer ruimte om open te gaan. Al is het maar voor 
drie dagen. Nu kunnen we laten zien dat het veilig en verantwoord kan.’ Bron: AD, 7 april 
2021.  
 
 
Aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland stijgt licht, Veluwe valt 
op 

Oost-Nederland noteert vandaag 550 nieuwe coronabesmettingen, een kleine stijging ten 
opzichte van gisteren. In de regio Noord- en Oost-Gelderland komen er meer besmettingen bij, 
terwijl in IJsselland en Flevoland een daling te zien is. Op de coronakaart heeft geen enkele 
gemeente vandaag de donkerrode kleur.  

In de afgelopen 24 uur werden er 6409 nieuwe coronagevallen geregistreerd in heel Nederland, 
dat zijn er ruim 800 meer dan gisteren. In Oost-Nederland staat de teller vandaag op 550 
nieuwe besmettingen, dinsdag waren dat er 545. Van de drie veiligheidsregio’s uit het Stentor-
gebied noteerde alleen Noord- en Oost-Gelderland een stijging. Hier kwamen het afgelopen 
etmaal 287 nieuwe positieve tests aan het licht, 26 meer dan gisteren.  

In de veiligheidsregio IJsselland zien we vandaag 130 nieuwe besmettingen, 15 minder dan 
gisteren. In Flevoland is de daling minimaal: gisteren 136 nieuwe positieve tests, vandaag 
133.  

Als we kijken naar de coronakaart, valt op dat er vandaag geen enkele gemeente is met de 
zorgelijke donkerrode kleur. Gisteren was dat aantal overigens ook al minimaal, toen alleen 
Oldebroek met 76 positieve tests per 100.000 inwoners rood kleurde.  

De gemeenten met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners liggen in Gelderland, vooral 
rond de Veluwe. Koploper in deze regio is Heerde met 48 besmettingen per 100.000 inwoners, 
gevolgd door Elburg en Apeldoorn met allebei 47 besmettingen per 100.000 inwoners. Ook 
Oldebroek (46) en Epe (45) zitten in de buurt.  

Landelijk gezien telde Rotterdam afgelopen etmaal de meeste positieve tests. In de Maasstad 
kregen 329 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Amsterdam volgt met 
259 nieuwe gevallen en in Den Haag kwamen 232 besmettingen aan het licht. Tilburg telde 
130 positieve tests en Utrecht 125. 

Sinds het begin van de corona-uitbraak zijn 1,3 miljoen Nederlanders positief getest. In de 
afgelopen zeven dagen zijn 46.923 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat komt neer op 
gemiddeld 6703 per dag. Het gemiddelde daalt vandaag voor de zesde achtereenvolgende dag. 
In de afgelopen 24 uur is het overlijden van 23 coronapatiënten gemeld. 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw 
toegenomen. Inmiddels staat de teller op 2558, dat zijn er 60 meer dan dinsdag. Het gaat om 
het hoogste aantal sinds 12 januari. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS) liggen nu 776 coronapatiënten op de intensive cares, een stijging 
van 26 ten opzichte van gisteren. De laatste keer dat de bezetting op ic’s zo hoog was, was 
eind april vorig jaar. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1782 coronapatiënten. Dat betekent 
een toename van 34. Bron: De Stentor, 7 april 2021.  

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1782 coronapatiënten. Dat betekent een toename van 34. 
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Het LCPS gaat al langere tijd uit van een stijging van het aantal coronapatiënten in 
ziekenhuizen, mede door de oprukkende Britse variant van het virus. Onlangs hebben 
ziekenhuizen de capaciteit op de intensive cares uitgebreid om dit op te kunnen vangen. 

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt. Tussen gisterochtend en vanochtend 
zijn 6409 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is aanzienlijk minder dan op voorgaande 
woensdagen. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 46.923 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat komt neer 
op gemiddeld 6703 per dag. Dat betekent dat voor de zesde opeenvolgende dag het 
gemiddelde gedaald is. 

Het is niet duidelijk in hoeverre die daling met het paasweekeinde te maken heeft. Tot aan 
vorige week steeg het aantal positieve tests. Het is vaker gebeurd dat de cijfers daarna even 
een pas op de plaats maakten, om vervolgens verder omhoog te gaan. 

Rotterdam telde afgelopen etmaal de meeste positieve tests (329). Daarna volgen Amsterdam 
(259) Den Haag (232), Tilburg (130) en Utrecht (125). 

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. Afgelopen etmaal is het overlijden van 23 coronapatiënten 
gemeld aan het RIVM. Dat wil niet zeggen dat zij allemaal in de afgelopen 24 uur zijn 
overleden, want die meldingen komen soms pas na een tijdje binnen. 

Het gemiddeld aantal sterfgevallen per dag is op het laagste niveau sinds 12 oktober.  Bron: 
AD, 7 april 2021.  
 
De stijging van het aantal coronabesmettingen neemt toe. Er zijn vanochtend 7833 nieuwe 
besmettingen vastgesteld, 1439 meer dan gisteren. Gisteren was er een toename van 824.  
 
In totaal waren er afgelopen week 46.872 coronabesmettingen, 269,4 besmettingen per 
100.000 inwoners. 
 
Gemiddeld werden er afgelopen week 6696 besmettingen vastgesteld, iets minder dan de 7424 
van vorige week. Op dezelfde dag vorige week waren er 7829 besmettingen, 4 minder dan 
vandaag.  
 
Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen 
afgelopen etmaal weer wat gedaald. In totaal zijn nu 2525 patiënten met Covid-19 opgenomen, 
33 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 
Van deze mensen liggen er 798 op de intensive care, een stijging van 22 patiënten. Dat is het 
hoogste aantal sinds eind april vorig jaar. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1727 
coronapatiënten, 55 minder dan een dag eerder. Bron: AD, 8 april 2021.  
 
 
Sinds de komst van coronavirus levensverwachting teruggevallen 

Sinds de komst van het coronavirus naar Europa is de levensverwachting er 
flink teruggevallen. Ook in Nederland liep de gemiddelde duur van een mensenleven met ruim 
een halfjaar terug, constateert het Europese statistiekbureau Eurostat. In veel landen is 
dat een breuk met decennia van groei. 

De levensverwachting daalde vorig jaar in bijna alle Europese landen waarvan Eurostat over 
schattingen beschikt. Voor Spanjaarden was dat zelfs met 1,6 jaar, maar vooral Oost-
Europeanen zijn nauwelijks minder getroffen. Alleen Denemarken, Finland en met name 
Noorwegen wisten zich aan de malaise te onttrekken. 
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Voor mannen daalde de levensverwachting nog iets harder dan voor vrouwen. Die stonden er 
toch al beter voor, en het verschil is dus wat gestegen. Bron: AD, 7 april 2021. 
 
 
EMA meldt bijwerkingen zoals trombose en laag aantal bloedplaatjes bij 
vaccin van Janssen   

 
Na alle ophef over bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin zijn er ook drie meldingen van 
trombose en een laag aantal bloedplaatjes als bijwerking bij het vaccin van Janssen. Dat 
meldt het Europees geneesmiddelenbureau EMA.  
 
De meldingen worden onderzocht. Het zijn extreem weinig gevallen op 4,5 miljoen mensen die 
dat vaccin tot nu toe hebben gekregen, zo'n aantal past binnen de verwachtingen, zegt Peter 
Arlett van het EMA. 
 
Bij het vaccin van Pfizer en BioNTech zijn wereldwijd 35 gevallen van trombose in de hersenen 
bekend. Bij Moderna hebben voor zover bekend vijf mensen die klachten gekregen. Ook bij 
die vaccins is het aantal meldingen niet uitzonderlijk hoog, zegt het EMA. Bron: AD, 7 april 
2021. 
 
Janssen Vaccines laat weten dat er meldingen zijn over bijwerking vaccin 

 
Een woordvoerster van Janssen Vaccines laat weten dat de drie meldingen, over een 
combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes als mogelijke bijwerking van hun 
vaccin, 'zeer recent' bekend zijn geworden bij het bedrijf. 
 
Die gevallen zijn besproken binnen het comité van het EMA dat toeziet op de veiligheid van al 
toegestane medicijnen en vaccins. Het nog te vroeg om aan te geven of die gemelde 
bijwerkingen ook iets zeggen over de veiligheid van het vaccin. Bron: AD, 7 april 2021.    
 
 
Corona dwarsboomt oefenstage handbalsters Oranje 

 
 

 
 
Keeper Rinka Duijndam en Danick Snelder (rechts)  © ANP 
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Het coronavirus dwarsboomt de tweede oefenstage van de Nederlandse handbalsters richting 
de Olympische Spelen van Tokio. Liefst zeven internationals verblijven momenteel in 
quarantaine en kunnen niet mee naar Kroatië voor een drielandentoernooi, dat wordt gespeeld 
van 14 tot en met 16 april. 
 
De internationals om wie het gaat zijn Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura 
van der Heijden, Yara ten Holte, Inger Smits en Danick Snelder. De eerste zes spelen bij 
Borussia Dortmund, de koploper in de Duitse Bundesliga. Snelder staat onder contract bij 
SG BBM Bietigheim, de nummer twee. 
 
Na de wedstrijd tussen deze ploegen eind maart werd een speelster van Bietigheim positief 
getest op Covid-19, waarna volgens protocol beide teams voor veertien dagen in quarantaine 
moesten. Pas op 14 april worden alle speelsters nogmaals getest. Bij een tussentijdse test 
bleek Van der Heijden als enige speelster van Dortmund besmet met het virus. 
 
Bondscoach Emmanuel Mayonnade van Oranje heeft vijf vervangsters opgeroepen die 
meegaan naar Kroatië. Dat zijn Tamara Haggerty, Harma van Kreij, Anouk Nieuwenweg, 
Claudia Rompen en Maxime Struijs. De zeven internationals die nu nog in quarantaine zitten, 
kunnen misschien wel na het toernooi in Kroatië aansluiten bij de groep tijdens de trainingen 
op Papendal. De regerend wereldkampioen speelt in Porec op 14 april tegen het thuisland en 
een dag later tegen Brazilië. Bron: AD, 7 april 2021.  
 

 

 

© ANP 
 
Recordomzet voor supers in paasperiode 
 
De paasperiode betekende topdrukte voor de supermarkten. Volgens marktonderzoeker 
Nielsen waren de supers in de week voor Pasen goed voor een omzet van 974 miljoen euro. 
Daarmee is het vorige record van 915 miljoen euro dat vorig jaar in de boeken werd gezet 
verbeterd. 
 
Nielsen benadrukt dat Pasen vorig jaar enkele weken na het ingaan van diverse 
coronamaatregelen viel. Nederlanders moesten thuisblijven terwijl veel horeca nog bezig was 
met het opstarten van bijvoorbeeld afhaalmogelijkheden. Dit jaar was de horeca ingespeeld 
op pasen, met ontbijt-, lunch- en maaltijdboxen. Dat qua supermarktomzet toch een record 
werd behaald noemt Nielsen verrassend. 
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De paasomzet lag nog wel lager dan die van de ‘paniekweek’ vorig jaar in maart. In week elf 
kochten Nederlanders toen massaal in bij de supermarkten omdat nog veel onduidelijk was 
over de impact van het coronavirus. Dat zorgde voor lege schappen. De omzet die week was 
995 miljoen euro. 
 
Volgens Nielsen zullen de supermarktomzetten de komende tijd verder stijgen omdat een groot 
deel van de horeca nog altijd gesloten is. Bron: AD, 7 april 2021.  
 
Anderhalve metermaatregel kan vanaf mei worden losgelaten 

 
In alle kroegen, scholen, theaters en andere locaties die met toegangstesten gaan werken, kan 
vanaf mei de 1,5 metermaatregel worden losgelaten. Dat stelt voorzitter Ingrid Thijssen van 
werkgeversorganisatie VNO-NCW in een interview met De Telegraaf. 
 
‘Deze maand zijn er nog veel experimenten met sneltesten. Laten we dan vanaf volgende 
maand de anderhalve meter loslaten. Uiteindelijk is dat een kwestie van durven.’ Volgens 
Thijssen kan dat in alle ruimtes die straks alleen toegankelijk zijn met een negatief 
testresultaat. 
 
Ze erkent dat de sneltesten niet honderd procent waterdicht zijn. ‘Maar nul risico bestaat niet 
in het leven.’ Door de 1,5 meter los te laten kunnen meer mensen in een café en meer 
studenten in een collegezaal. ‘Als we straks massaal testen in het hoger onderwijs en er is nog 
steeds maar twintig procent van de studenten welkom, wat schiet je er dan mee op?’ 
 
Deze maand worden in samenwerking met de GGD en het ministerie van 
Volksgezondheid experimenten gedaan met toegangstesten in musea, theaters, 
kerkgebouwen, dierentuinen, horeca en casino's. Ook zijn er tal van proeven op scholen en in 
bedrijven. 
 
Thijssen benadrukt dat testen een 'bestrijdingsmiddel' tegen corona kan zijn. ‘Het principe is 
dat je mensen iets leuks kunt laten doen door te testen én dat je mensen test die zich anders 
niet hadden laten testen en er zo mensen zonder klachten uithaalt die toch corona blijken te 
hebben.’ Volgens haar dringt de testsamenleving corona daarmee terug 'en snijdt het mes aan 
twee kanten voor de economie en een betere virusbestrijding'. Bron: AD, 8 april 2021.  
 
Met anderhalve meter afstand minder kans op coronavirus 

 
Mensen die zich houden aan het advies om 1,5 meter afstand tot anderen te houden, lopen 
inderdaad minder kans om het coronavirus op te lopen, concluderen onderzoekers van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
 
De onderzoekers analyseerden gegevens van zevenduizend mensen die tijdens de eerste 
coronagolf regelmatig vragenlijsten invulden over hun contacten. Ook werd hun bloed 
onderzocht op antistoffen, waarmee kan worden aangetoond dat iemand met het virus in 
aanraking is geweest.  
 
Grote groepsbijeenkomsten leveren meer besmettingen op, zo laat het onderzoek zien. Van de 
mensen die aangaven dat ze een bijeenkomst in een binnenruimte hadden bezocht met meer 
dan twintig mensen, bleek 6,2 procent antistoffen in het bloed te hebben. Dat percentage lag 
anderhalf keer zo hoog als onder mensen die aangaven dat ze helemaal geen bijeenkomsten 
hadden bezocht. 
 
Nieuwe virusvarianten, zoals de Britse variant die nu dominant is, waren er nog niet toen het 
onderzoek werd uitgevoerd. ‘Juist vanwege de hogere besmettelijkheid van deze varianten is 
het belangrijk om voldoende afstand te houden’, benadrukt het RIVM. Bron: AD, 8 april 2021. 
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Coronatijd maakt verkeer ‘onvoorspelbaar’: meer risico voor voetgangers 
en fietsers 

 
Het verkeer is voor voetgangers, fietsers, e-bikers en bromfietsers afgelopen jaar gevaarlijker 
geworden. Als gevolg van de lockdowns reden auto's harder, met relatief meer ongevallen in 
de bebouwde kom tot gevolg. Dat constateert de politie op basis van de nieuwe 
ongevallencijfers over 2020. 
 
Dankzij de coronapandemie registreerde de politie vorig jaar ‘slechts’ 80.685 ongelukken, 
ruim een vijfde minder dan in 2019. Dat blijkt uit de nieuwe verkeersrapportage van Smart 
Traffic Accident Reporting (Star), waarin politie met diverse partijen, zoals verzekeraars 
samenwerkt. Vanaf maart, het begin van de coronatijd, tot het einde van het jaar kelderde het 
aantal ongevallen zelfs met 23 procent. De cijfers kunnen overigens nog licht veranderen, later 
deze maand komt het CBS met definitieve aantallen. Bron: AD, 8 april 2021.  
 

 
 

 

Brabant telt de meeste verkeersdoden @ Brabants Dagblad 
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Landen kunnen burgers verplichten zich te laten vaccineren 

Landen kunnen hun burgers verplichten zich te laten inenten, oordeelt het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens. Bijvoorbeeld als zij tot de conclusie komen dat de volksgezondheid 
dat vraagt. 

Het hof in Straatsburg sprak zich uit over de vaccinatieplicht die in Tsjechië geldt. Kinderen 
moeten daar tegen negen ziektes worden ingeënt. Ouders die weigeren, riskeren een boete. 
Hun kind mag soms niet naar de kleuterschool. 

Mensen hebben in principe recht op respect voor privé-, familie- en gezinsleven, stelt het 
mensenrechtenhof. Maar landen hebben veel ruimte om te beoordelen of het nodig is om dat 
recht op dit punt wat in te perken. Tsjechië blijft daarbinnen, is de slotsom. 

Die uitspraak is belangrijk voor de inentingscampagne tegen het coronavirus, denkt 
mensenrechtendeskundige Nicolas Hervieu. Het hof schept zo wat ruimte voor een eventuele 
verplichte coronaprik, meent de Franse jurist. Hij wijst erop dat het hof het principe 
onderschrijft dat van minder bedreigde groepen gevraagd kan worden zich te vaccineren om 
zo kwetsbaren te beschermen. Bron: AD, 8 april 2021. 

Man (37) vast wegens voorbereiden terreuraanslag op priklocatie Den 
Helder 

De politie heeft een 37-jarige man aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een 
aanslag op een priklocatie in Den Helder. Het OM spreekt van een misdrijf met een 
terroristisch oogmerk.  

Politieonderzoek wijst uit dat de man van plan was een ontploffing met een vuurwerkbom te 
veroorzaken bij het vroegere gemeentehuis van Den Helder aan de Drs. F. Bijlweg, dat sinds 
8 maart in gebruik is voor het geven van coronavaccinaties. De verdachte werd 18 maart al 
opgepakt, maar het nieuws over zijn aanhouding komt nu pas naar buiten. 

Politie en OM merken het handelen van de verdachte aan als een daad van terreur: ‘De 
verdachte heeft met zijn handelswijze beoogd om de bevolking ernstige vrees aan te jagen en 
economische en sociale structuren van het land te ontwrichten.’ 

Volgens het OM heeft de verdachte geprobeerd om een cruciaal overheidsproces, namelijk het 
landelijk gecoördineerd vaccinatieprogramma, op ‘extreem gewelddadige wijze te saboteren’. 
‘Hierdoor is ook de volksgezondheid in het geding gekomen’, aldus het OM ‘Hoe minder 
mensen kunnen worden gevaccineerd hoe meer slachtoffers het virus zal maken.’ 

De man, ook afkomstig uit Den Helder, zit sinds zijn aanhouding vast. Gisteren is besloten 
dat hij nog zeker negentig dagen vast blijft zitten. Er wordt onderzoek gedaan naar eventuele 
medeverdachten. 

GGD Hollands Noorden, waar Den Helder onder valt, had zelf geen signalen over een mogelijke 
aanslag gekregen, laat een woordvoerder weten. ‘Niemand van ons heeft iets gezien of 
opgemerkt. Het heeft zich afgespeeld buiten de openingstijden van de locatie. Wij zijn op enig 
moment op de hoogte gebracht, maar we zijn er verder niet bij geweest’. 
 
Voor inhoudelijke vragen verwijst de GGD naar politie en justitie. Over de beveiliging wil de 
woordvoerder geen specifieke informatie geven. ‘Ik kan wel zeggen dat al onze locaties goed 
worden beveiligd.’ 

Locaties die worden ingezet bij het opsporen en bestrijden van het coronavirus werden eerder 
al getroffen door geweld. Bij een coronateststraat in Bovenkarspel werd begin maart een zelf 
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gefabriceerde bom naar binnen gegooid. Bij de explosie raakte niemand gewond. De schade 
viel mee. 

Eind januari werd een coronateststraat op Urk in brand gestoken tijdens ongeregeldheden en 
liep de locatie flinke schade op, waardoor de straat langere tijd dicht moest. Een 21-jarige 
man uit Emmeloord werd daarvoor aangehouden. In Hilversum werd een week later bij een 
teststraat vuurwerk met brandbaar materiaal eraan gevonden. Daarop kregen de teststraten 
in het Gooi 24 uur per dag beveiliging. Afgelopen najaar werd een testlocatie in Breda doelwit 
van vernielingen en bekladdingen. Bron: AD, 8 april 2021.  

 

 

 

Politie over explosief bij teststraat Bovenkarspel: ‘zelf gefabriceerd 
voorwerp 

’De coronateststraat van de GGD in Bovenkarspel waar woensdagochtend een zelf 
gefabriceerd voorwerp ontplofte, gaat donderdagochtend weer open. ,,Er zijn wat ramen kapot, 
die worden hersteld, maar de schade is niet heel groot’, vertelt een woordvoerder van GGD 
Hollands Noorden.  

Vanwege de knal, de schade en het daarop volgende politieonderzoek was de teststraat in de 
Noord-Hollandse plaats woensdag de hele dag dicht. Ruim tweehonderd mensen stonden 
ingepland voor een coronatest. De meeste afspraken zijn verplaatst naar de teststraat in het 
nabijgelegen Zwaag, bij Hoorn. Dat is ongeveer een kwartier rijden met de auto. Mensen 
konden er ook voor kiezen zich een dag later te laten testen. 

De plekken waar de testen worden gedaan zijn niet beschadigd. De ruimte waarvan de ruiten 
zijn gesneuveld, wordt door medewerkers gebruikt. ‘Zij moeten zich wel ergens kunnen 
omkleden en kunnen eten’, zegt de woordvoerder. 

Bij de explosie om 06.55 uur raakte niemand gewond. Het ging volgens de politie om een zelf 
gefabriceerd voorwerp. Het explosief betrof een metalen object, waarschijnlijk een buis of blik 
van circa tien bij tien centimeter, en lag aan de buitenzijde van het pand. Over dader(s) en 
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motief is nog niks bekend. De GGD-woordvoerder wil geen uitspraken doen over de beveiliging, 
maar hij wil wel kwijt dat er nu geen twintig beveiligers worden ingezet. ‘De beveiliging was al 
zeer acceptabel’, besluit hij. Toen de explosie gebeurde, was ook een beveiliger in het pand 
aanwezig. 

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

‘Krankzinnig’, noemt minister Hugo de Jonge de actie; minister Ferd Grapperhaus (Justitie 
en Veiligheid) spreekt van een ‘misdadig’ incident. ,,Als je dit soort dingen doet, dan ben je 
niet goed bij je hoofd’, aldus de minister.  Grapperhaus benadrukt dat streng tegen de daders 
van dit soort incidenten wordt opgetreden. Rechters leggen volgens hem vaak al zwaardere 
straffen op bij geweld dat gericht is tegen het coronabeleid. 

Een beveiliger van de teststraat waarschuwde de politie over de ontploffing. Hij had een harde 
knal gehoord en zag vervolgens dat meerdere ramen van het pand kapot waren, aldus de 
politie. Volgens de politie is het aannemelijk dat de actie was gericht op deze teststraat.  

‘Dat explosief komt er niet spontaan te liggen, natuurlijk. Maar je weet pas wat de reden is 
als je een verdachte te pakken hebt’, aldus een woordvoeder. Er is nog niemand aangehouden. 
De omgeving is afgezet en de politie onderzoekt de zaak, evenals de Explosieven 
Opruimingsdienst (EOD). De GGD heeft alle afspraken voor woensdag afgebeld, en hoopt 
morgen weer open te kunnen. Iedereen is doorverwezen naar een andere locatie. 

Diverse omwonenden hoorden ‘s ochtends vroeg een harde knal. Buurtbewoonster Dimmie 
Vervorst die vlak achter de GGD teststraat woont, was net wakker toen ze opschrikte van de 
explosie. ‘Dit ging echt heel hard’, zegt Vervorst. ‘De ramen trilden helemaal.’   

Eerst dacht Vervorst nog dat het misschien om een plofkraak van een geldautomaat ging. 
Maar al snel werd duidelijk dat de teststraat achter hun huis het doelwit was. Op internet las 
ze dat de EOD werd ingeschakeld. ‘Dat was wel even naar, want wij hoorden maar niets. We 
hadden geen idee of we veilig in ons huis zaten of niet.’ 

 
 

De coronateststraat wordt afgezet door hulpdiensten. © Reuters 

Sinds een paar weken is er volgens Vervorst 24 uur beveiliging in het pand en branden ook 
de lampen dag en nacht. ‘Dat doen ze niet zomaar. En dan nog gebeurt dit.’ Ook kreeg het 
dorp vlak voor de voorjaarsvakantie een bezoek van de Guerilla Mask Force. In witte pakken 
demonstreerden een groep tegen de coronamaatregelen in het winkelcentrum Streekhof. 



218 

 

Sander Bollenkamp heeft een woonwinkel vlakbij de testlocatie. ‘Ons magazijn zit in hetzelfde 
pand. Daar kunnen we nu niet in. Straks komt er een vrachtwagen, maar die mag niet laden 
en lossen.’ Toen Bollenkamp bij zijn zaak aankwam, was de boel al afgezet. ‘Gelukkig konden 
we via de achteringang onze winkel nog binnen. Er is gezegd dat alles tot een uur of twee nog 
afgezet blijft. Dat is wel zuur: na drie maanden dicht te zijn geweest konden we vandaag 
eindelijk klanten op afspraak ontvangen. Maar die kunnen nu niet komen.’ 

Voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland noemde het incident 
een laffe daad van vernieling.  ‘Dit raakt ons allemaal’, zei Rouvoet. ‘In het hele land zetten 
onze mensen zich keihard in om de samenleving te beschermen tegen deze pandemie. Ze 
moeten dit cruciale werk veilig kunnen doen.’ GGD GHOR heeft ‘met afschuw kennisgenomen’ 
van de ‘agressieve en intimiderende vernieling'.  

De regio Noord-Holland Noord kampt op dit moment juist met een grote corona-uitbraak; het 
is nu het gebied met relatief de meeste besmettingen. De veiligheidsregio vreest een zwart 
coronascenario. 

Ook Burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec, waaronder de plaats 
Bovenkarspel valt, reageert geschrokken. ‘Dit verwacht je niet’, zegt hij. Hoewel de toedracht 
van de knal nog onbekend is, houdt Wortelboer er rekening mee dat weerstand tegen de 
coronamaatregelen de reden kan zijn geweest. 

‘Ik snap best dat er mensen zijn die gefrustreerd zijn door de coronasituatie en alle 
maatregelen. Het is een groot goed dat je het soms hartgrondig met elkaar oneens mag zijn in 
onze samenleving, maar met die vrijheid komt ook de plicht om dat op een fatsoenlijke manier 
te uiten’, zegt de bestuurder.  

Wortelboer, die vanochtend een bezoek bracht aan de locatie, hoopt dat het incident op 
zichzelf staat. ‘We moeten het ook niet te groot maken’, zegt hij. Verder is de burgemeester blij 
dat niemand gewond is geraakt bij de explosie. ‘Er was wel een beveiliger aanwezig. Gelukkig 
heeft die ook geen letsel opgelopen.’ 

Het is niet het eerste incident bij een teststraat. Eind januari, tijdens rellen rondom de 
avondklok, werd op Urk een GGD-teststraat in de brand gestoken. Drie personen zijn tot 
dusver aangehouden inzake het incident. 

In Hilversum werd een week later bij een teststraat vuurwerk met brandbaar materiaal eraan 
gevonden. Afgelopen najaar werd een testlocatie in Breda doelwit van vernielingen en 
bekladdingen.  

 
 

Hulpdiensten bij de coronateststraat van de GGD waar een explosief is afgegaan. Er zijn geen 
gewonden gevallen, wel zijn ramen vernield. © Hollandse Hoogte / ANP 

De politie verricht een buurtonderzoek en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. 
Wie op andere wijze weet wie bij de ontploffing betrokken is wordt ook opgeroepen contact op 
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te nemen. Dat kan anoniem via 0800-7000. Daarnaast is de politie op zoek naar videobeelden, 
ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip.  Bron: AD, 3 maart 2021.  

 

Verzoek ingediend voor onverzekerde schade van avondklokrellen  

Vijf bedrijven hebben een verzoek bij de overheid ingediend om hun onverzekerde schade als 
gevolg van de avondklokrellen van eind januari vergoed te krijgen. Die tussenstand maakt de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend na iets meer dan een week sinds de 
opening van het schadeloket. 

Om welk bedrag het gaat maakt de RVO nog niet bekend. Daarvoor wil de dienst eerst de 
aanvragen beoordelen. 

De overheid maakte kort na de rellen, waarbij onder meer winkels werden geplunderd, bekend 
getroffen ondernemers te willen helpen. Voor schade die niet of onderverzekerd was, stelde de 
Staat geld beschikbaar.  

Een woordvoerder van RVO geeft aan dat de verwachting al was dat het niet om grote aantallen 
aanvragen zou gaan: ‘Het merendeel van de ondernemers is verzekerd.’ Bron: De Stentor, 8 
april 2021.    

 

Leerling positief getest? Dan gaan vriendjes direct door nieuwe 
coronasnelteststraat op school 

Waar veel basisscholen in het Groene Hart kampen met klassen in thuisquarantaine vanwege 
coronabesmettingen, gaan de lessen op het Veenlanden College in De Ronde Venen zoveel 
mogelijk door. Dat kan dankzij een proef met een coronasnelteststraat in de middelbare school 
die na iedere positief geteste leerling in no time wordt opgetuigd. 

De lesdag van sommige leerlingen uit 5 havo van het Veenlanden College begint woensdag 
bijzonder. Ze brengen een flitsbezoekje aan het geschiedenislokaal dat even omgebouwd is tot 
coronasnelteststraat. De eindexamenleerlingen ondergaan een sneltest, omdat ze in direct 
contact zijn geweest met een medeleerling die positief is getest.  

Normaal gesproken zou dat betekenen dat iedereen in thuisquarantaine moet die langer dan 
een kwartier op minder dan anderhalve meter afstand is geweest. Dit geldt voor tien dagen of 
iets korter als diegene na vijf dagen een coronatest laat doen die negatief uitpakt. Op het 
Veenlanden College gaat dat nu allemaal veel sneller. Bron: De Stentor, 31 maart 2021. 

 

Leerling voortgezet onderwijs kan veel vaker naar school dan voorzien 

Middelbare scholieren krijgen in coronatijd bijna 2,5 dag per week fysiek les op school en 2 
dagen onderwijs op afstand. Dat is ruim meer dan de minimaal één dag per week fysiek les 
die bij de heropening van de scholen per 1 maart is afgesproken. 

Die ondergrens is vrijwel voor alle scholen haalbaar, zo blijkt. Meer dan 95 procent van de 
vestigingen geeft aan dat ze alle leerlingen minstens één dag fysiek onderwijs hebben kunnen 
bieden. De positieve cijfers komen naar voren uit de ‘peiling Covid-19 in het funderend 
onderwijs’, vorige maand uitgevoerd, die het ministerie van Onderwijs vanmiddag heeft 
gepubliceerd. 

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat nagenoeg alle middelbare scholen maatregelen tegen corona 
treffen. Op vijfentachtig procent van de scholen worden klassen gesplitst, zestig procent werkt 
met vaste subgroepen en negenendertig procent spreidt de pauzes. Bijna één op de vier 
scholen gebruikt externe ruimtes voor onderwijs. 
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Ondertussen is de lesuitval op basisscholen toegenomen, waarschijnlijk door striktere 
quarantaineregels voor kinderen. Zo moeten medeleerlingen thuisblijven en zich laten testen 
als een leerling corona heeft. Op een basisschool was er begin maart in een leerjaar elf procent 
kans op lesuitval vanwege het coronavirus, terwijl dat in december nog zes procent was. In 
bijna alle gevallen krijgen de leerlingen dan onderwijs op afstand. 

Onderwijsminister Slob: ‘Het is ontzettend vervelend voor leerlingen, en zeker ook voor 
onderwijspersoneel, dat er soms klassen naar huis moeten worden gestuurd. Het is hard 
werken om dan het onderwijs op afstand weer op te starten. Maar ondanks alle maatregelen 
die nodig zijn tegen het coronavirus, krijgen leerlingen zo vaak als mogelijk is fysiek onderwijs. 
Dat is belangrijk, want op school leren leerlingen het beste.’ 

Op de laatste peildatum (31 maart) waren volgens de inspectie 35 basisscholen en 3 scholen 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs gesloten vanwege het coronavirus, en 3 middelbare 
scholen. Dat is 0,5 procent van de basisscholen en (voortgezet) speciaal onderwijs, en 0,2 
procent van de middelbare scholen. 

Ook blijkt uit het onderzoek dat het aantal leerlingen dat langdurig niet naar school gaat 
vanwege corona-gerelateerde redenen ‘zeer beperkt’ is, aldus het departement. Vorig jaar 
luidden instanties nog de noodklok omdat, vooral tijdens het begin van de crisis, duizenden 
kinderen ‘zoek’ waren.  Bron: De Stentor, 8 april 2021.    

 

 

Prikken vandaag in de Oudshoornse kerk in Alphen aan de Rijn tegen Corona met het 
AstraZenica vaccine, onder begeleiding van orgel / piano muziek. © Frank de Roo 
 

 
Coronaprik in de kerk met orgelmuziek: ‘maar geen zware psalmen of 
donderende bassen’ 

 
Te weinig ruimte om coronaprikken te zetten? Op naar de kerk! Donderdag kregen 
vierhonderd Alphenaren hun vaccinatie in de monumentale Oudshoornsekerk, begeleid door 
stemmige orgelmuziek. De alternatieve priklocatie bleek een succes. ‘Ik word hier heel rustig 
van.’  
 
De Alphense huisartsenpraktijk Lupine bedacht om uit te wijken naar de kerk, om zo 
voldoende ruimte te hebben voor alle patiënten. Organist Ad Hesseling past zijn muziek aan 
voor deze gelegenheid. ‘Nee, geen nummers over injecties en naalden. Zijn die er dan? ‘Don’t 
push the needle too far’? Nou, dat zal ik maar niet spelen.‘ 
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In de eeuwenoude kerk schijnt het licht door de gebrandschilderde ramen. Het orgel speelt 
lieflijke melodieën. In de kerkbanken zitten verspreid wat mensen. Maar, geen predikant, geen 
liturgie, geen oproep tot gebed. Wel een heleboel vaccins en een strakke planning. Al voelt dat 
niet zo bij de 34-jarige Susan uit Alphen. Bron: AD, 9 april 2021. 
 
Veel agressie in coronatijd 
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In Halte Zomervilla mag weer geknuffeld worden: ‘wat een fijn gevoel’ 
 
Een onbezorgde knuffel. Vandaag gaven begeleiders Mariska Butter en Lorreine Tempelman 
van woonzorgcomplex Halte Zomervilla er allebei een aan de meervoudig gehandicapte Vincent 
en Wouter. Knuffelen kan weer, nu de jongeren van de instelling afgelopen week voor de 
tweede keer gevaccineerd zijn. 
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‘Voor ons als medewerkers is dat een fijn gevoel’, zegt Renée Ruisch van Halte Zomervilla in 
Oud-Beijerland. Binnen de instelling wonen tien jongvolwassenen met meervoudige 
beperkingen. ‘Het zijn zulke kwetsbare kinderen. Veel ouders hebben hun eerste vaccinatie 
ook achter de rug. Die combinatie geeft vrijheid.’ 
 
Lange tijd was het devies in verzorgingshuizen en woonzorgcomplexen: zo min mogelijk 
contact. Gisteren werd echter bekend dat verpleeghuizen hun coronamaatregelen mogen 
versoepelen als minstens tachtig procent van de bewoners twee prikken heeft gehad. 
 
Hoewel in de gehandicaptenzorg 1,5 meter afstand onmogelijk altíjd gehanteerd kan worden, 
was iedereen zo voorzichtig mogelijk, zegt Ruisch die zelf ook een meervoudig gehandicapte 
dochter heeft die regelmatig naar Halte Zomervilla komt. ‘Iedereen begon het best eng te 
vinden, maar met deze doelgroep kun je bijna niet op afstand blijven.’   
 
Ook nu betracht Halte Zomervilla nog de nodige behoedzaamheid. ‘Vrijwilligers mogen nog 
niet zomaar de villa binnen, want we weten niet wie wel en niet is gevaccineerd. Bovendien 
hebben niet alle medewerkers een vaccin gehad.’ Dat laatste is omdat het vaccin vrijwillig is. 

Ouders die op bezoek komen, moeten bovendien het kind van de groep halen. ‘Even apart, 
een op een. Met het kind wandelen bijvoorbeeld. Knuffels tussen ouders en kinderen hebben 
wij nooit verboden, maar ouders zijn daar zélf vaak ook vreselijk voorzichtig mee’, legt Ruisch 
uit. ‘We hebben wel gezien dat ouders twee weken niet langskwamen om risico’s te vermijden.’ 

 

 
 

Bewoner Wouter met zijn begeleidster Lorreine Tempelman tijdens een close moment. Nu de 
maatregelen zijn versoepeld mogen ze zonder mondkapje toch dichter bij elkaar komen. © Arie 
Kievit 

Dat Halte Zomervilla met tien bewoners kleinschalig is, helpt wel, zegt Ruisch. ‘Dat is goed te 
overzien. Het grootste risico zijn niet de ouders, maar de dertig personeelsleden.’ Bron: AD, 8 
april 2021.   

 

Bedrijven hebben vorig jaar 17.6 miljard euro aan coronasteun ontvangen 

Bedrijven hebben vorig jaar in totaal 17,6 miljard euro aan coronasteun ontvangen ter 
compensatie van loonkosten en vaste lasten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Veruit het grootste gedeelte van het bedrag, 15 miljard euro, werd uitgegeven via de 
NOW-regeling. Die is opgezet om werkgelegenheid te behouden. 
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Het grootste deel van de subsidies voor loonkosten en vaste lasten werd uitbetaald aan 
bedrijven in de handel. Het gaat in totaal om bijna 3 miljard euro, waarvan 2,6 miljard euro 
subsidies voor loonkosten. Aan horecabedrijven werd met 2,8 miljard euro iets minder 
uitbetaald. In die sector werden minder loonkosten vergoed maar werd wel met bijna 800 
miljoen euro veruit het hoogste bedrag uitgekeerd om te compenseren voor vaste lasten. 

Volgens het statistiekbureau moest de overheid in de regio Groot-Amsterdam gemiddeld de 
meeste coronasteun uitkeren per werknemersbaan, namelijk bijna 4000 euro. Daaronder valt 
ook de gemeente Haarlemmermeer waar luchthaven Schiphol ligt. Haarlemmermeer is relatief 
zwaar getroffen door de coronacrisis. In de regio Groot-Amsterdam maakten 
bedrijfsvestigingen ook relatief het vaakst gebruik van een of meerdere steunmaatregelen. 

De meeste regio's waar gemiddeld minder dan 1500 euro aan subsidie voor loonkosten en 
vaste lasten is verleend per werknemersbaan, liggen in het noorden van het land. In Oost-
Groningen is het bedrag per werknemersbaan met 1000 euro het laagst. Bron: AD, 9 april 
2021.   
 
 
Keukenhof, attractiepark Hellendoorn en Squash Utrecht gaan beperkt 

bezoekers toelaten 

De Keukenhof en meer dan twintig monumenten gaan vrijdag beperkt bezoekers toelaten die 
een negatief coronatestbewijs kunnen tonen. Via de organisatie Testen voor Toegang kunnen 
bezoekers een sneltest plannen om daarna naar kastelen, forten, kerken en museumhuizen 
te kunnen gaan. De Keukenhof mag maximaal 5000 bezoekers toelaten, de monumenten 30 
tot 300. 

Een groot deel van de deelnemende monumenten gaf eerder aan erg blij te zijn met de opening, 
maar er waren ook zorgen. Zo ondervond parkmanager Rob Rambags van Kasteeltuinen Arcen 
,,problemen die lastig te tackelen'' waren, zoals het testen van het personeel. Om die reden 
gaan de kasteeltuinen pas zaterdag open. 

Bezoekers moeten eerst een kaartje voor de monumenten of de Keukenhof zien te 
bemachtigen, en kunnen vervolgens op de website testenvoortoegang.nl een testafspraak 
plannen. Het testen is gratis, en gebeurt op een aantal vaste testlocaties in het land. Mensen 
die een bezoek hebben gepland en een positief testresultaat ontvangen, kunnen hun tickets 
zonder bewijs daarvan gratis annuleren. 

Komend weekend en de weken erna zijn er nog veel meer pilots met testbewijzen. Op zaterdag 
gaan ook attractiepark Hellendoorn en Squash Utrecht beperkt open. Later in april openen 
onder andere casino's, dierentuinen, theaters en poppodia hun deuren.  Bron: AD, 9 april 
2021. 

 
Vandaag (vrijdag)  zijn monumenten en Keukenhof beperkt open voor 
publiek 
 
Vandaag is de Keukenhof beperkt open voor publiek. Een woordvoerder meldt dat er, 
tijdens eerste pilotdag van Testen voor Toegang, ongeveer vijfentwintighonderd mensen in het 
bloemenpark in het Zuid-Hollandse Lisse rondlopen. De bezoekers hebben voor hun bezoek 
een coronasneltest gedaan. 
 
Een negatief testresultaat (niet ouder dan 40 uur) en een geldig kaartje geven toegang. ‘Het 
gaat hartstikke goed', zegt een woordvoerder van de Keukenhof. ‘Iedereen die tot nu toe is 
gekomen kon een negatieve test van Testen voor Toegang laten zien.' Er zijn per dag maximaal 
5000 bezoekers welkom. Voor morgen zijn er nog tweehonderd kaartjes over, maar zondag is 
de Keukenhof uitverkocht.   
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De monumenten die met ingang van vandaag beperkt open zijn verwelkomen dagelijks enkele 
tientallen bezoekers, melden een paar deelnemers. Via de organisatie Testen voor Toegang 
kunnen bezoekers een sneltest plannen om daarna onder meer kastelen, forten en kerken te 
bezoeken. Er mogen per dag dertig tot driehonderd bezoekers per monument naar binnen. 

De geopende monumenten zijn onderdeel van het programma van de overheid om Nederland 
weer geleidelijk te openen. De komende weken zijn er elk weekend testdagen. Bezoekers 
kunnen een kaartje kopen op testenvoortoegang.nl en zo naar monumenten, musea en 
concerten. Om te gaan moeten ze eerst een test doen op een speciaal daarvoor ingerichte 
sneltestlocatie. De testen zijn gratis. Bron: AD, 9 april 2021.  

Gasmasker in plaats van mondkapje geen goed idee 

Wie een mondkapje niet voldoende vindt, kan rigoureuzere maatregelen nemen maar 
een gasmasker uit de voormalige Sovjet-Unie is geen goed idee. Vorige maand stuitte 
de Inspectie Leefomgeving en Transport op een online advertentie, waarin drie kisten met 
gasmaskers en bijbehorende filterbussen werden aangeboden. De advertentie is op last van 
de inspectie verwijderd, omdat de Russen filters gebruikten waarin vaak asbest zat. 
 
Asbest is zeer schadelijk voor de gezondheid en kan long- en buikvlieskanker veroorzaken. 
Het verhandelen en in bezit hebben van asbesthoudende producten is bovendien verboden. 
De handelaar heeft, na een bezoekje van de inspectie, 112 GP-5 filterbussen laten afvoeren. 
Consumenten doen er goed aan de gasmaskers, mochten ze die in huis hebben, niet te 
gebruiken en direct (luchtdicht verpakt in een dubbele laag plastic) naar de milieustraat te 
brengen. Bron: AD, 9 april 2021.  

Meer per pin of iDEAL gepind dan voor coronacrisis 

We hebben de afgelopen weken meer per pin en iDEAL betaald dan we gemiddeld voor de 
coronacrisis deden, meldt ING op basis van een eigen analyse van alle transacties. Vlak na 
aanvang van de tweede lockdown kelderde de totale waarde van al die betalingen nog. In 
vergelijking met de wekelijkse pin- en iDEAL-omzet in 2018 en 2019 liggen de betalingen nu 
al een maand iets boven het gemiddelde, stelt de bank vast. Bron: AD, 9 april 2021. 

Laaggeletterden scannen coronaposters voordat wij ze zien: ‘saturatie? 
daar maak je toch zuurstof van!’ 

Een HAP? Saturatie? Iemand een idee waar het hier over gaat? De ‘taalambassadeurs’ in deze 
regio, zelf laaggeletterd, in elk geval niet. Ze lezen alle coronacommunicatie van de gemeente 
en vissen moeilijke woorden er genadeloos uit. Zodat wij snappen waar het over gaat. Vandaag 
krijgen ze er de Direct Duidelijk-trofee voor. 

Iedereen herinnert zich de enorme corona-billboards, die aan het begin van de crisis opdoken 
in het straatbeeld. In Den Haag stonden ze op zo’n vijftig plekken. In een proeftekst stond: 
‘Vermijd drukke plekken.’ Tot het langs de taalambassadeurs ging. Die maakten er direct 
korte metten mee. Het werd: ‘Ga niet naar drukke plekken.’ Veel duidelijker, vindt 
taalambassadeur Rosetta Leiendecker (61). ‘Vermijden is ouderwets Nederlands.’ Bron: AD, 9 
april 2021. 
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Het zes weken jonge kalfje brak dinsdag uit toen boer Franken zijn stal aan de 
Harderwijkerweg in Hulshorst aan het uitmesten was. Het echtpaar Franken, in de zeventig, 
kon niet voorkomen dat het beestje de benen nam en richting kasteel de Essenburgh in 
Hierden rende. Daar raakte het uit het zicht. 
 

 
 
Omdat het kalf misschien reageert op het geroep van de moeder rijdt boer Franken met de 
moederkoe in een trailer rond. Hij hoorde of zag echter geen kalf. Het Lakenvelder kalfje dat 
dinsdagmiddag bij een boerderij in Hulshorst ontsnapte en sindsdien vermist was, is 
donderdagavond gevangen. Een conducteur zag het kalf op de spoorlijn en zette de trein naar 
Zwolle stil om het dier te vangen. Na een dagenlange zoektocht met drones en politie kwam er 
zo toch een goed einde aan het avontuur.  Bron: AD, 8 april 2021.  
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Oplettende conducteur over redden vermist kalfje van spoor: ‘pfoe, zo'n 
dier is best sterk’ 

 
Een zwaan had hij ooit al levend van het spoor gehaald, maar het redden van een kalfje deed 
conducteur Norbert Grote Ganseij nog nooit. Tot donderdagavond. Toen dook een vermist 
stiertje plots op voor de sprinter waarin de Zwollenaar aan het werk was. ‘Ik ben er uiteindelijk 
maar bovenop gesprongen.’ 
 
Van de massale zoektocht naar het dier had de conducteur niets meegekregen. Het 
Lakenvelder kalfje wist dinsdag te ontsnappen van de boerderij in Hulshorst toen boer Gerrit 
Franken de stal aan het uitmesten was. Het beestje is pas zes weken oud en kon daardoor 
nog tussen de spijlen door.  Bron: AD, 10 april 2021. 
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Frank Poorthuis  © Marco de Swart 
 
Eindelijk de vaccinatie, maar voelt het ook als bevrijdingsdag? 
 
Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. 
Verslag van dag 390. 
 
De dag begon met alle elementen van dreiging. Ik had ’s ochtends de term ‘pokkenweer’ al uit 
de kast gehaald, toen ik bibberend terugkwam van de kleintjes naar school fietsen. Sneeuw, 
striemende regen. De afgelopen winter was zachter. Mijn kleinste leek er weinig last van te 
hebben. Op het schoolplein beende ze vastberaden met haar nieuwe rode laarsjes richting een 
klein meertje: ‘Ik moet even door die plas daar!’ 
 
Goed, toen ik, afgedroogd, in mijn werkkamer mijn mailbox opende was het eerste berichtje 
er een met de aanhef: doe het niet! Ik citeer: ‘U behoort kennelijk tot de bevolkingsgroep die 
staat te trappelen om hun ‘prikje’ te kunnen halen. Ik gruw daarvan en heb diep medelijden 
omdat niemand weet wat dit prikje in je lichaam doet.’ 
 
Ja, die dag was het vandaag. En precies ook de dag dat het EMA, de Europese 
geneesmiddelenwaakhond, zijn oordeel zou vellen over AstraZeneca, mijn vaccin. Als dat maar 
goed ging. Ik moest per se voor het EMA mijn huisarts bereiken. Mijn afspraak was pas om 
13.00 uur. Het EMA zou ergens in de middag een persconferentie geven. 
 
Ben ik dan niet bang voor bijwerkingen? Natuurlijk wel, ergens achterin mijn hoofd zit 
onzekerheid. Maar luister: half Engeland is er al mee ingeënt. 
 
Om 12.58 uur stond ik in het wijkcentrum waar mijn huisarts achter een tafeltje zat met een 
vragenformulier. Geen klachten? Geen bloedverdunner? Niet pas corona gehad? Etc. Ach, dat 
wist ze allemaal wel, maar zo is de procedure. Gisteren hadden veel mensen uit angst afgezegd, 
vertelde ze. Hadden ze anderen op de kennelijk bestaande wachtlijst gebeld. 
 
Om 13.03 uur zette een van haar assistentes de prik en had ik in ieder geval het EMA 
verslagen! Na mij druppelden nog wat gelukkigen binnen. Of waren we sufferds? Zou het 
gevreesde AstraZeneca-vaccin ons: 1. direct van de sokken blazen? 2. misschien over twee 
weken aan een vroegtijdig einde helpen? of optie 3. ons beschermen tegen de corona? Wij 
gingen duidelijk van het laatste uit. Er was evenwel weinig opwinding onder ons. Gelaten 
namen we plaats op grote afstand van elkaar, met hooguit een knikje naar de buurman. 
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We kregen een kopje koffie, thee of water van een andere dokter, die zijn degradatie tot 
koffiemeneer probeerde goed te praten door te vertellen dat hij die ochtend geprikt had. Ik 
voelde even steken in mijn borst, maar die verdwenen ook weer. Toen werd het me wazig voor 
de ogen, maar dat was omdat mijn bril besloeg boven het mondkapje. 
 
Na het kwartiertje verplichte pauze verliet ik ongeschonden het lokaal en begon de wandeling 
terug. Ik vroeg me zeer serieus af of het ‘anders’ was nu. Viel er een last van me af? Best 
moeilijk, zo’n zelfondervraging, laten we eerlijk zijn. Daar betalen we psychiaters goed geld 
voor. Ik realiseerde me dat de prik krijgen behalve een fysieke ervaring, dus ook een 
psychologisch proces is. 
 
Maar jazeker, ik raakte er gedurende mijn wandeling van overtuigd dat ik opgelucht was. 
Vrijer. Het was natuurlijk toeval, maar na het pokkenweer was de zon gaan schijnen. Ik kwam 
langs mijn kapper, overwoog naar binnen te gaan voor een hoognodige knipbeurt, maar er zat 
net een man in de kappersstoel lekker relaxed zonder mondkapje al zijn aerosolen de lucht in 
te communiceren. ‘Niet overdrijven’, dacht ik. Bovendien zou de prik pas over twee weken 
enige bescherming bieden. 
 
Natuurlijk deelde ik het historische moment in de familie-app, ontving felicitaties en 
kloppende hartjes. Mijn oudste dochter belde, vrolijk. ‘Gefeliciteerd pap. Kan wel zijn dat je 
nu 5G in je hebt, maar hé, dan heb je geen problemen met de wifi meer.’ We praatten over de 
commotie en de langetermijneffecten van vaccinatie, waarover zo veel gespeculeerd werd. Ze 
zat er niet mee. Moest ik ook niet doen, vertelde ze: ‘Ach, die langetermijneffecten, over dertig 
jaar leef je toch niet meer!’ Ja, het was een mooie dag met fijne vooruitzichten. 
 
En nu u! Hoe is het u deze week vergaan? Staat u op een spillage- of restlijst? Bent u ook met 
AstraZeneca ingeënt, of hebt u juist de afspraak afgezegd? Bent u bang geworden voor 
inentingen na alle publiciteit? Vertel het me! Bron: AD, 8 april 2021. 
 

 

© AFP 
 
Toch samen tijdens de lockdown: zo spreek je online af in virtual reality 
 
Nu de lockdown zich nog langer uit lijkt te strekken, beginnen we de sociale uitjes steeds erger 
te missen. Een uitgelezen moment om in virtual reality te duiken, want met een vr-bril kun je 
elkaar toch ontmoeten, zonder risico op een coronabesmetting. 
 
De virtuele wereld is een ideale plek om samen af te spreken. Omdat je in virtual reality (VR) 
met je eigen ogen door een wereld heen kijkt, voelt het net alsof je samen met iemand anders 
in een kamer bent. Een online ontmoeting voelt net zo intiem als in het echt, en met de juiste 
apps kun je bijvoorbeeld samen op een virtuele bank gaan zitten om een film te kijken of 
bordspel te spelen. 
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Voor een klein bedrag kun je vr al voorzichtig proberen. Tenminste, als je een redelijke telefoon 
in je broekzak hebt zitten. Voor een paar tientjes heb je een namelijk een vr-headset waar je 
je smartphone in schuift. Er zijn zelfs kartonnen bouwplaten, zoals Google Cardboard, 
waarmee je voor een paar euro al klaar bent.   
 
Zelfs met dit soort primitieve vr-oplossingen kun je elkaar al online ontmoeten, bijvoorbeeld 
met de app vTime XR. In een virtueel bos of een digitale ijsvlakte, of zelfs een sjiek kantoor 
bovenin een wolkenkrabber, zit je samen met de avatars van je vrienden in dezelfde ruimte. 
Het is even wennen, omdat het allemaal digitaal is en de avatars niet altijd even goed lijken. 
Maar door elkaar aan te kunnen kijken als je met elkaar praat, voelt het al snel natuurlijker 
dan een videovergadering waarin iedereen recht in de camera kijkt. 
Je telefoon is een leuk beginpunt, maar voor de echte vr-ervaring is het helaas te weinig. De 
headsets zijn niet comfortabel voor lang gebruik, je batterij is snel leeg en je mogelijkheden 
zijn beperkt. Maar voor echt goede virtual reality ben je aardig wat geld kwijt. 
 
Geavanceerde headsets als een Valve Index of de HTC Vive kosten al gauw honderden euro’s, 
en daar heb je ook nog een krachtige en dure pc voor nodig. Daar krijg je dan wel de allerbeste 
virtual reality voor die er op dit moment is, maar het is nogal prijzig als je alleen met vrienden 
af wilt spreken. Sony heeft ook de PS VR op de markt voor rond de 300 euro, maar ook daar 
heb je minstens een PlayStation 4 voor nodig om hem op aan te sluiten. 
 
Er zijn inmiddels wel zelfstandig vr-brillen op de markt: headsets die zonder pc’s of andere 
apparaten werken. De bekendste is op dit moment de Oculus Quest 2. Het fijne is dat hier 
helemaal geen kabels bij komen kijken en dus ook geen bijbehorende computer of spelconsole 
nodig hebt. Je zet de bril op je hoofd en het werkt direct. 
 
Het kost driehonderdvijftig euro, maar dan kan je wel op een laagdrempelige manier afspreken 
met vrienden in virtual reality. Met de app Bigscreen ontmoet je elkaar bijvoorbeeld in een 
virtuele bioscoop, waar je samen een film kijkt, of plof je op een digitale bank om tv-series te 
bingen.   Zo’n virtuele ontmoetingsplek kan ook handig zijn voor werk, met vergaderapps als 
Spatial of Glue. In een kantoorruimte tover je zo een whiteboard tevoorschijn of laat je collega’s 
zien waar je aan werkt.  Natuurlijk worden er ook veel spelletjes gespeeld in vr. Zelfs als je 
geen ervaren gamer bent, is er genoeg te vinden om samen mee te ontspannen. In de apps 
Rec Room en VRChat hang je een beetje rond om te kletsen, maar kun je ook kleine spelletjes 
spelen, zoals frisbeeën, lasergamen of trefbal. Aangezien gebruikers zelf games kunnen maken 
binnen deze apps, zijn de mogelijkheden eindeloos.  
 

 
 

In Bigscreen kun je samen met vrienden naar de virtuele bioscoop  © Bigscreen  

Stap je voor het eerst in virtual reality, dan zijn er wel een paar belangrijke dingen waar je 
rekening mee moet houden. Sommige mensen worden er een beetje misselijk van, een soort 
van zeeziek. Vooral als het beeld een onverwachte beweging maakt, terwijl je lichaam 
natuurlijk stil blijft staan, kan deze bewegingsziekte opspelen. 
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Voor de meeste mensen geldt dat je hier aan kunt wennen. Het belangrijkste is vooral om niet 
gelijk vele uren achter elkaar in vr door te brengen. Voel je je een beetje ongemakkelijk of 
begin je het warm te krijgen, stop er dan gelijk mee en laat je lichaam even rusten. 

En natuurlijk de belangrijkste tip: pas op voor meubels of huisdieren. De meeste headsets 
laten je een gebied afbakenen en tonen een virtueel raster wanneer je bijna tegen de muur 
loopt. Maar als je een stoel niet aan de kant schuift, kan je daar nog steeds over struikelen, 
laat staan over een kat die plotseling voor je voeten loopt. Bron: AD, 9 april 2021. 

 

Meerderheid Nederlanders wil coronapaspoort 

Zeven op de tien Nederlanders zien het wel zitten om met een coronapaspoort toegang meer 
toegang te krijgen tot evenementen, culturele locaties, werk en onderwijs. Het RIVM en de 
GGD's melden, op basis van eigen onderzoek, dat een breed draagvlak is voor een paspoort-
app. Daarmee kunnen ze aantonen dat ze gevaccineerd zijn of een recente negatieve 
testuitslag hebben. In een paspoort waaruit blijkt dat ze Covid-19 hebben gehad, zien veel 
minder mensen heil. Slechts vier op de tien. 

De sociale beperkingen blijven mensen wel zwaar vallen, blijkt uit de peilingen. Ze zien het 
coronavirus nog steeds als een risico, maar toch wordt de bezoekregeling minder 
goed nageleefd. Het aantal mensen dat maar één bezoeker per dag ontving, daalde van 81 
naar 72 procent. Nog maar 47 procent van de ondervraagden staat achter de maatregel, terwijl 
dat vorige keer nog 57 procent was. Wel laten meer mensen zich testen, om de risico's te 
beperken. 63 procent nu, tegen 51 procent zes weken terug. Bron: AD, 9 april 2021.  

 

Werkgever controleert thuiswerkers of zij wel aan het werk zijn 

Vakbond CNV constateert, op basis van een peiling onder 1200 thuiswerkers, dat de 
werkgever bij één op de tien van hen middels software controleert of zij wel aan het werk zijn. 
Omgerekend betekent dit dat ruim een half miljoen werkenden in Nederland op deze manier 
in de gaten worden gehouden. 

'Dat kan zomaar niet', waarschuwt vakbondsvoorzitter Piet Fortuin. ‘Juridisch gezien mag 
dit alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er een ernstig vermoeden van 
misbruik is.’ Ook noemt hij de monitoring onnodig en ineffectief. ‘Dit werkt vaak averechts en 
draagt veelal niet bij aan meer productiviteit.' CNV adviseert werkgevers juist te investeren in 
het welzijn van hun thuiswerkende personeel. 

Die voelen zich eenzaam of zitten tegen een burn-out aan, zo blijkt. Een psychisch 
noodhulpfonds, waarom de vakbond het kabinet eerder vroeg, zodat leidinggevenden en 
vertrouwenspersonen kunnen worden bijgeschoold, is er behalve een handreiking van 5 
miljoen euro concreet nog niet.  ‘Wij roepen het kabinet op om hier snel werk van te maken’, 
zegt Fortuin. Bron: AD, 9 april 2021.  
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Ilse Krijgsman (r) wordt behandeld door fysiotherapeut Marieke van Zuilichem voor haar nek, 
rug- en schouderklachten als gevolg van het thuiswerken. Een trilapparaat moet de kalk op 
de spiervezels in haar schouder vergruizen. © Pix4Profs/Peter van Trijen  
 
 
Stijve nek of rugpijn door thuiswerken? Zo kom je er vanaf: ‘Bewegen is 
het állerbelangrijkst’ 

 
Een stijve nek, pijn in de schouders, pijn in de rug. Het thuiswerken op een laptop aan de 
keukentafel eist z'n tol.  
 
Op 12 maart 2020 werd Ilse Krijgsman (58) uit Nieuw-Vossemeer samen met haar collega’s 
naar huis gestuurd door hun werkgever, de gemeente Bergen op Zoom. Sindsdien werkt de 
medewerkster salarisadministratie thuis aan de eettafel. ‘Ik heb altijd al vrij veel last van rug, 
nek en schouders, maar ik had de klachten goed onder controle door elke vijf à zes weken 
naar de fysiotherapeut te gaan. Na de meivakantie vorig jaar merkte ik dat de klachten steeds 
erger werden, met name in mijn nek en schouders.’ 
 
Ze trok aan de bel bij haar fysiotherapeute Marieke van Zuilichem, eigenaar van de 
gelijknamige fysiotherapiepraktijk in Oud Gastel, voor wie het verhaal van Krijgsman - 
klachten na thuiswerken - herkenbaar was en nog steeds is. ,,We zien veel nek-, lage rug- en 
schouderklachten. In mijn eigen patiëntenpopulatie zie ik dat zo’n zestig procent daarvan 
thuiswerkgerelateerd is. Het is ook drukker met nieuwe mensen die thuiswerkklachten 
hebben. Vaak door een slechte werkhouding. Maar ook omdat mensen veel minder bewegen. 
Thuis loop je niet naar de koffieautomaat of het kopieerapparaat, of naar een collega voor een 
praatje.’ Bron: BN De Stem, 9 april 2021. 
 

Opgenomen coronapatiënten in ziekenhuizen gedaald 

Ziekenhuizen behandelen iets minder coronapatiënten dan gisteren. Het aantal opgenomen 
patiënten daalde met 30 naar 2495, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). 

In de afgelopen twee dagen zijn 63 bedden voor coronapatiënten vrijgekomen, maar het aantal 
opgenomen patiënten ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan in de vorige week. 

Verpleegafdelingen behandelen nu 1711 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dit zijn er 16 minder dan op donderdag en 71 minder dan op 
woensdag. In de drie dagen ervoor was het aantal coronapatiënten op die vleugels juist met 
bijna tweehonderd toegenomen. 
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Intensive cares behandelen nu 784 coronapatiënten, veertien minder dan op donderdag. In 
de dagen daarvoor was het aantal ic-patiënten juist met 68 gestegen. 

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen 24 uur 307 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het is 
de derde achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de 300 ligt. In de laatste zeven dagen 
registreerde het LCPS 2016 nieuwe opnames op de verpleegafdelingen en intensive cares. Dit 
komt neer op gemiddeld 288 per dag. Bron: AD, 9 april 2021. 

Capaciteit intensive cares wordt uitgebreid ten koste van reguliere zorg 

De capaciteit van de intensive cares in Nederland wordt verder uitgebreid naar 1550 
bedden vanwege een tekort aan bedden. Dat meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg.  

De opschaling op de IC betekent wel afschaling van de reguliere zorg.  LNAZ-voorzitter Ernst 
Kuipers: ‘De aantallen patiënten zijn in de afgelopen week aanzienlijk gestegen, met name op 
de IC. Deze stijging zet naar verwachting de komende week nog door. Er is meer capaciteit 
nodig. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Het LCPS zal optimaal gaan spreiden om 
zoveel mogelijk de toegang tot de zorg in alle regio’s te waarborgen.’ 

De afgelopen weken is er een gestage toename geweest van het aantal covidpatiënten in de 
ziekenhuizen. Het aantal IC-patiënten is de afgelopen week met ongeveer vijftien gemiddeld 
per dag gestegen. Dat maakt dat de huidige capaciteit van veertienhonderdvijftig bedden, 
inclusief reservebedden voor traumapatiënten of andere patiënten met een spoedindicatie, 
niet langer toereikend is. Bron: AD, 9 april 2021.  

Zestien mensen besmet met coronavirus tijdens proeffestivals in 
Biddinghuizen 

Er zijn mogelijk zestien mensen besmet met het coronavirus tijdens de proeffestivals van 
Fieldlab Evenementen in Biddinghuizen. Het gaat daarbij om vier mogelijke besmettingen 
tijdens het Back to Live Dance Festival op zaterdag 20 maart en om twaalf mogelijke 
besmettingen tijdens het Back to Live Popfestival op zondag 21 maart. 

De evenementen zijn onderdeel van een serie proefevenementen van de sector en de overheid. 
Daarbij wordt gekeken hoe op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden. 

Vooraf moesten alle bezoekers een coronatest laten afnemen. Na afloop onderging tachtig 
procent van de bezoekers aan het dancefestival een tweede test. Bij het popfestival was dat 
drieëntachtig procent. 

Ook rondom de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland – Letland op zaterdag 27 maart in de 
Johan Cruijff ArenA, zijn mogelijk drie mensen besmet. Vooraf werden achttien bezoekers 
positief getest, en kregen geen toegang tot de wedstrijd. In totaal werden 5109 testen 
afgenomen voor het duel. Naderhand onderging ruim vijfenzeventig procent van de bezoekers 
een sneltest, en daar kwamen nog eens drie mogelijke besmettingen uit.    

Bij het popfestival in het kader van de Fieldlab-testevenemten waren twee mensen op het 
festival besmettelijk. Vijf van de positieve testen zijn terug te leiden naar deze twee 
besmettelijke personen op het evenement. Voor de andere zeven personen is geen bron 
gevonden. Het is niet duidelijk of deze gerelateerd zijn aan het festival of niet. In totaal zijn 
er twaalf mogelijke besmettingen geweest tijdens het Back to Live Popfestival op zondag 21 
maart. 

‘Het kan een keer gebeuren dat iemand 48 uur voor het evenement nog negatief test, 
maar alsnog besmettelijk is tijdens het evenement’, aldus hoofdonderzoeker Andreas Voss. 
‘Dit heeft ermee te maken dat in deze gevallen de besmetting rondom de PCR-test vooraf heeft 
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plaatsgevonden.’ Voor nieuwe evenementen wordt gewerkt met zogenoemde 'antigeen 
sneltesten', die kort voor het evenement afgenomen worden. ‘Hoe korter de tijd tussen de test 
en het evenement, des te kleiner het risico dat er iemand besmettelijk doorheen komt.’ 

Bij het Back to Live Dance Festival op zaterdag 20 maart gaat het om vier mogelijke 
besmettingen. Bron: AD, 9 april 2021.  

 

 

Update RIVM 

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7716 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 
Voor een vrijdag is dat het hoogste aantal sinds 8 januari. 

In de afgelopen week zijn 47.322 positieve tests gemeld aan het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 6760 nieuwe gevallen per dag. Voor het 
eerst in een week loopt het gemiddelde op. In de afgelopen dagen had het aantal gevallen juist 
een pas op de plaats gemaakt, mogelijk door Pasen. 

Het aantal sterfgevallen steeg met 41. Dat is het hoogste aantal in bijna drie weken. Dat wil 
niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, Wanneer een 
coronapatiënt overlijdt, duurt het soms een tijdje voor dit wordt doorgegeven aan het RIVM.  

In de afgelopen zeven dagen zijn 158 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 23 per dag. 
Dat is nog altijd aanzienlijk minder dan rond de jaarwisseling, bij de start van de 
vaccinatiecampagne. Toen waren er soms meer dan 150 gemelde sterfgevallen per dag.  

In de week tot en met afgelopen zondag zijn 485.434 mensen in Nederland gevaccineerd tegen 
het coronavirus. Dat is bijna evenveel als in de twee voorgaande weken bij elkaar. Nog nooit 
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zijn er in één week zo veel mensen geprikt. Het ministerie van Volksgezondheid had voorspeld 
die week zo'n 500.000 prikken te zullen zetten. Minister Hugo de Jonge werd later iets 
voorzichtiger en hoopte daarbij in de buurt te komen. Bron: AD, 9 april 2021.  

Op Urk blijft het aantal coronabesmettingen, relatief gezien, het sterkst toenemen binnen 
Oost-Nederland. Dat de situatie ernstig is blijkt uit de drie nieuwe ziekenhuisopnames die 
vandaag door het RIVM worden gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds 26 november, toen op 
één dag vier Urkers vanwege de gevolgen van Covid-19 werden opgenomen.  

Over de hele linie bekeken kregen in Oost-Nederland minder mensen een positieve uitslag dan 
een dag eerder. Zo liet de kaart van gisteren nog zes rode gemeentes zien, vandaag nog maar 
één (Urk). Olst-Wijhe scoort het beste. Er was één positieve test. Omgerekend naar 100.000 
inwoners, komt dat neer op 5,5 nieuwe besmettingen. Gisteren lag dat getal nog zes keer 
hoger. 

Het gaat om dagkoersen, die sterk kunnen wisselen. In bijvoorbeeld Apeldoorn en Zwolle 
verloopt de lijn grillig. Vandaag zijn er duidelijk betere cijfers dan gisteren. Het aantal mensen 
dat een positieve uitslag kreeg nam in beide steden met zo'n 30 procent af.  

In veiligheidsregio IJsselland zijn 7,1 procent van de mensen die zich lieten testen positief. 
Het aantal positieve testen nam er tussen donderdag- en vrijdagochtend met zo'n 30 procent 
af. Ook de regio Noord- en Oost Gelderland laat ook veel betere cijfers zien dan een etmaal 
eerder. Hier kreeg 9,1 procent van de mensen die zich bij de GGD lieten testen te horen dat 
ze positief zijn. 

Vanuit veiligheidsregio Flevoland komen somberder cijfers.  Hier nam het aantal mensen dat 
via de GGD hoorde dat ze Covid-19 hebben toe. Het percentage positief geteste mensen viel 
met 9,6 procent in vergelijk met IJsselland en Noord- en Oost Gelderland het hoogste uit. 

Over heel Nederland bekeken zien de besmetting-cijfers er niet goed uit. Er werden tussen 
donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7716 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een 
vrijdag is dat het hoogste aantal sinds 8 januari. 

Het aantal sterfgevallen steeg met 41. Dat is het hoogste aantal in bijna drie weken. Dat wil 
niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, Wanneer een 
coronapatiënt overlijdt, duurt het soms een tijdje voor dit wordt doorgegeven aan het RIVM. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 158 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 23 per dag. 
Dat is aanzienlijk minder dan rond de jaarwisseling, bij de start van de vaccinatiecampagne. 
Toen waren er soms meer dan 150 gemelde sterfgevallen per dag. 

Ziekenhuizen behandelen iets minder coronapatiënten dan gisteren. Het aantal opgenomen 
patiënten daalde met 30 naar 2495, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Intensive cares behandelen nu 784 coronapatiënten, veertien minder dan 
op donderdag. In de dagen daarvoor was het aantal ic-patiënten juist met 68 gestegen. Bron: 
De Stentor, 9 april 2021. 
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E-choppers (niet op de Hoge Veluwe). © Bert Beelen 
 
 
Elektrische scooters niet langer welkom op de Hoge Veluwe: ‘paden 
worden gewoon te vol’ 
 
Wie met een e-chopper - zeg maar een elektrische scooter - een rondje wil maken door het 
Nationale Park De Hoge Veluwe, kan dat plan schrappen. Het park heeft besloten om e-
choppers met onmiddellijke ingang de toegang te weigeren. 
 
‘De elektrisch aangedreven scooters zorgen voor overlast op de steeds drukker wordende 
fietspaden’, zegt woordvoerder Aylmer Graeler. De e-choppers rijden over de fietspaden, maar 
rijden daarvoor vaak net te hard voor de fietsers. ‘Een fietser rijdt gemiddeld zo'n vijftien 
kilometer per uur, een e-chopper haalt al snel vijfentwintig kilometer per uur. Dat betekent 
dat er vaak moet worden ingehaald.’ Bron: De Stentor, 9 april 2021.  
 
 
Nu zelfs jonge, zwangere vrouwen met corona op intensive care: ‘dit gaat 
niet goed 
 
 
’Meerdere jonge mensen met corona, onder wie zwangere vrouwen, liggen op dit moment op 
de intensive care van het UMC Utrecht. Dus het beeld dat er enkel ouderen met corona op de 
ic’s vechten voor hun leven, daar moeten we vanaf. Dat zegt Diederik van Dijk, medisch hoofd 
ic van het UMC Utrecht. 
 
Het gaat niet goed. Van Dijk ziet hoe de ic’s uit hun voegen beginnen te barsten. In de vier 
ziekenhuizen in de regio Utrecht liggen vandaag tweehonderdzes coronapatiënten, van wie 
drieënzestig op de ic’s. Hij noemt het moment van de versoepelingen daarom ‘een rare timing’: 
het aantal coronapatiënten op de ic’s neemt toe, en veel van hen zijn jong. Bron: De Stentor, 
9 april 2021.   
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De intensive care in het UMC Utrecht. © UMC Utrecht 
 
 
Burgemeester van Apeldoorn vaardigt noodverordening uit voor weekend 

 
Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn vaardigt een noodverordening uit voor dit weekend. 
Aanleiding zijn oproepen op sociale media om zaterdag op het Stationsplein en in het 
Amaliapark te komen demonstreren tegen politiegeweld en de coronamaatregelen. De 
noodverordening geldt van zaterdag 04.30 uur tot met zondag 11 april 22.00 uur voor 
de gehele stad Apeldoorn.  

 
Bij de gemeente was vrijdag niet bekend of en hoeveel mensen zaterdag naar Apeldoorn willen 
komen. De organisatoren van de demonstratie hadden zich niet van tevoren gemeld bij de 
gemeente. Bron: AD, 9 april 2021. 
 
 

 
 
 
Foto ter illustratie © Shutterstock 
 
 
Zonwering uit Enter zou helpen bij bestrijding corona 

 
ENTER - Het Enterse bedrijf Coulisse beweert een antivirale raambekleding te hebben 
ontwikkeld die het coronavirus doodt. Dat stelt het bedrijf in een vandaag verschenen 
persbericht. 
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Coulisse is specialist in raambekleding en ontwikkelde ook al antibacteriële gordijnen en 
zonwerings-screens. Die worden onder meer gebruikt in ziekenhuizen. De stof waarvan de 
nieuwe screens zijn gemaakt is naast antibacterieel ook bewerkt met een virusdodend middel. 
 
Volgens Eva Jongejan, Textile Engineer bij Coulisse, is het screen ontworpen om de 
verspreiding van Covid-19 te helpen indammen. Wanneer aerosolen in contact komen met het 
antivirale screen, zal het virus zich niet kunnen verspreiden. 
 
Coulisse heeft de werking van de screen laten testen door een laboratorium in India. Uit het 
testrapport blijkt dat de screen binnen 16 seconden zo’n 99 procent van alle 
coronavirusdeeltjes doodt die tegen de screen aanbotsen. 
 
Hoeveel procent van de aanwezige virusdeeltjes in een ruimte daadwerkelijk tegen de screen 
botsten kan Jongejan niet zeggen. ‘Dat verschilt per gebouw en per toepassing’. Volgens haar 
heeft de vakpers in Spanje al enthousiast gereageerd op de vinding: die noemden de antivirale 
screens baanbrekend. Bron: Tubantia, 9 april 2021. 

 

Laatste woorden 

Nederland zit al één jaar op slot. Dinsdag 23 maart 2021was het precies een jaar geleden dat 
demissionair premier Mark Rutte de ‘intelligente lockdown’ afkondigde. Ondanks deze en 
andere maatregelen werd ons land hard getroffen door Corona: in totaal overleden al meer 
dan zestienduizend Nederlanders aan het virus. 

Ook de gemeente Veldhoven bleef niet buiten schot. Hier overleden vijfenveertig mensen aan 
Corona. 3455 inwoners van Veldhoven liepen het virus op, blijkt uit cijfers van het RIVM die 
tot en met 11 maart zijn bijgewerkt. De daadwerkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger, 
omdat het RIVM alleen besmettingen en sterfgevallen telt die zijn doorgegeven door de GGD.  
 
Het totaal aantal besmettingen heeft in het hele land inmiddels de grens van één miljoen 
gepasseerd. Hoe greep Corona in Nederland om zich heen en welke plaatsen werden hard 
geraakt? 

Frits Rosendaal herinnert zich nog goed welk appje hij vorig jaar naar zijn Italiaanse collega’s 
stuurde over carnaval. Het hoofd van de afdeling epidemiologie van het Leids Universitair 
Medisch Centrum schreef dat het volksfeest wel eens de ideale verspreidingsgelegenheid voor 
het coronavirus kon worden. 

Rosendaals angst komt uit. Carnaval blijkt een heuse coronakatalysator onder de rivieren, 
waar van 23 tot en met 25 februari gehost, gefeest en gezongen wordt. ‘De weken erna zie je 
de ziekenhuisopnames in het zuiden omhoog schieten’, aldus de epidemioloog. 

Dat de zwaarst getroffen gemeenten van deze eerste golf in Noord-Brabant liggen, is met de 
kennis van nu geen verrassing. Bernheze, Boekel en Cranendonck verloren bijzonder veel 
inwoners. Ook in Meierijstad hield het Corona-virus huis. ‘In het lokale blad zag je op den 
duur wel vier pagina’s vol overlijdensadvertenties staan’, zegt Trix Cloosterman, voorzitter van 
de Coöperatie Sociaal Werk Meierijstad. 

‘Partners, vrienden, familieleden - iedereen in Meierijstad kende wel iemand die aan het virus 
was overleden. Dat is heel heftig voor zo’n hechte gemeenschap.’ Toch zag Cloosterman deze 
verdrietige weken ook de veerkracht van de gemeente. ‘Buren deden boodschappen voor 
elkaar, jongeren deelden bloemen uit, honderden eenzame mensen zijn gebeld door 
vrijwilligers.’ 

Epidemioloog Rosendaal noemt het ongebruikelijk dat een virus vooral rondgaat in dorpen en 
kleinere steden. De tweede golf, die na de zomer begon, gedroeg zich voor een epidemie veel 
normaler met veel infecties in de randstad. 
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Studenten zijn deze tweede golf de motor achter de besmettingen geweest, stelt Rosendaal. 
‘Eind augustus kwam het studentenleven weer op gang. De weken daarop zag je de steden op 
de Corona-kaarten rood kleuren.’ 

‘Studentensteden zijn bij uitstek plekken waar mensen uit het hele land terechtkomen’, 
vervolgt Rosendaal. ‘Studenten uit bijvoorbeeld Leiden komen daar niet per se vandaan. Zij 
gaan af en toe naar huis om hun ouders te bezoeken, waardoor het virus zich over de rest van 
Nederland kon verspreiden.’ In de tweede golf overlijden in onder meer Laren, Krimpen aan 
de IJssel en Gouda relatief veel mensen aan Corona. 

Ruim een jaar na de eerste Corona-besmetting in Nederland wordt gevreesd voor een derde 
golf. Die voorkomen, hangt volgens Rosendaal af van de snelheid van het prikken. ‘Het wordt 
een strijd tussen verspreiding en vaccinatie. Laten we hopen dat die laatste wint.’ 

1 jaar lang maatregelen en versoepelingen 

Met het virus deed ook de Corona-persconferentie zijn intrede. Daarin werden maatregelen 
aangekondigd, verzwaard en soms versoepeld. 

- Toenmalig zorgminister Bruno Bruins en onderwijsminister Arie Slob kondigen op 15 maart 
2020 de sluiting van openbare gelegenheden aan. Bruins, die 4 dagen later aftreedt, roept op 
tot social distancing. 

- De zomer staat in het teken van versoepelingen. Deze worden op 6 mei aangekondigd door 
Rutte en de Bruins’ opvolger Hugo de Jonge. De horeca gaat 1 juni weer open. 

- Na een persconferentieluwe zomer vragen Rutte en De Jonge op 6 augustus aandacht voor 
de nog altijd geldende maatregelen. 

- Om het stijgende aantal besmettingen tegen te gaan, kondigt de premier op 13 oktober een  
gedeeltelijke lockdown aan. De horeca moet wederom de deuren sluiten. 

- 20 januari dit jaar komt Rutte met het voornemen voor een avondklok. Drie dagen later gaat 
deze in en dient iedereen tussen 21:00 en 04:30 uur binnen te blijven. 

- Vanwege de te hoge besmettingscijfers stelt Rutte op 8 maart dat verruiming van de 
lockdown nog niet verantwoord is. 

Bron: Veldhovens Weekblad, 28 maart 2021. 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 9 april 2021 


