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Eerste woorden  

Voor veel mensen is 2020 een jaar geworden van rouw, verlies en verdriet. Het land ging 

opnieuw op slot. Kerstmis vond plaats in lockdown. Een maand later voerde het kabinet de 

avondklok in.  

Om verdere verspreiding van het virus in Nederland te voorkomen, doet het kabinet het 

handen schudden in de ban. Hoe onvoorstelbaar die maatregel is, blijkt wel uit Ruttes eigen 

optreden na de persconferentie: hij reikt RIVM-directeur Jaap van Dissel nog gewoon de hand. 

‘O, sorry, dat mag niet meer!’, verontschuldigt de premier zich lachend.  

Steviger ingrijpen is niet meer te voorkomen. Precies twee weken na de eerste Nederlandse 

besmetting trekt het kabinet aan de noodrem. Musea, concertzalen en theaters moeten dicht. 

Sportverenigingen staken hun activiteiten. Iedereen wordt verzocht thuis te werken. 

Op zondagmiddag maakt het kabinet bekend dat de horeca diezelfde avond nog dicht moet. 

Enkele minuten na de bekendmaking ontstaan lange rijen voor de coffeeshop.  

Op maandag blijven alle scholen in Nederland gesloten. Premier Rutte richt zich vanuit het 

Torentje tot het Nederlandse volk: ‘De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig 

onder ons zal blijven.’ 

In afwachting van een vaccin luidt het toverwoord ‘groepsimmuniteit’. Door het virus 

‘gecontroleerd rond te laten gaan’, licht RIVM-directeur Jaap van Dissel toe in Nieuwsuur, 

bouwen we een muur om mensen uit de risicogroep. Niet het zo laag mogelijk houden van het 

aantal besmettingen, maar het beheersbaar houden van de druk op de zorg staat centraal. 

Het beleid wankelt al snel en dat zal niet voor het laatst zijn in de coronacrisis. 

Tegelijkertijd voltrekt zich in de verpleeghuizen een ramp. Ongeveer 120 duizend bewoners 

mogen geen bezoek meer ontvangen, met als doel om het virus koste wat kost buiten te 

houden. Maar het is al binnen. Twee weken na de sluiting is de sterfte er op haar hoogst: 

binnen een week overlijden 2.409 verpleeghuisbewoners, tweeënhalf keer zoveel als normaal. 

Veel mensen die overlijden, waren al besmet toen de verpleeghuizen op slot gingen. Op 20 

maart 2020 zijn er meer dan tienduizend sterfgevallen gemeld, vijf dagen daarna ruim 

twintigduizend. In april is er bijna geen land meer zonder covid-sterfte. De werkelijke sterfte 

schat de WHO nog zeker twee keer zo hoog. 

Om de ziekenhuizen in Noord-Brabant te ontlasten, worden deze week honderden patiënten 

verplaatst naar ziekenhuizen in andere provincies. Ook in andere landen moet de druk op de 

ziekenhuizen verdeeld worden. 

Het zuiden van Nederland wordt het zwaarst getroffen. Tijdens de eerste golf sterven in 

Limburg en Noord-Brabant meer dan anderhalf keer zoveel mensen als normaal. 

Uitvaartondernemers vrezen even voor een tekort aan kisten, maar er blijkt genoeg voorraad. 

Vooral de beperking van het aantal aanwezigen bij de uitvaart maakt waardig afscheid nemen 

moeilijk. 

De last op de schouders van het zorgpersoneel is in de eerste weken na de uitbraak immens. 

Op het hoogtepunt zijn 1.320 ic-bedden bezet. Wereldwijd strijden landen om 

beademingsapparaten. 

Ondertussen draaien artsen en verpleegkundigen overuren – en nóg moet reguliere zorg 

uitgesteld worden.  

Langzaam wordt duidelijk hoe het ‘nieuwe normaal’ eruitziet. Er moet een 

‘anderhalvemetersamenleving’ worden ingericht. Buitengewoon opsporingsambtenaren zien 

erop toe dat iedereen afstand houdt en niemand samenschoolt. Wie de regels overtreedt, wacht 

een boete van 390 euro en een strafblad. 
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De impact van de coronamaatregelen op de culturele wereld is gigantisch. Bioscopen en 

theaters zien al hun voorstellingen van de agenda verdwijnen. Musea en galeries mogen geen 

bezoek ontvangen, muzikanten mogen niet meer optreden. En ook het nachtleven ligt al weken 

stil. 

Intussen maakt Nederland kennis met nieuwe Bekende Nederlanders. Jaap van Dissel (RIVM), 

Diederik Gommers (Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care), Marion Koopmans 

(hoogleraar virologie, lid van het OMT en Gezondheidsraad) en Ernst Kuipers (voorzitter 

Landelijk Netwerk Acute Zorg) vullen ‘s avonds de talkshowtafels om cijfers en ontwikkelingen 

te duiden. Gebarentolk Irma Sluis gaat viral met haar vertaling van hamstergedrag. 

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gaan de centrale eindexamens niet door. De 

middelbare scholieren die nu met enkel hun schoolexamencijfers slagen, wacht een wel heel 

rustige zomer zonder eindexamenfeestjes en eindexamenreizen. 

Halverwege mei laat het kabinet al enkele coronamaatregelen los, maar vanaf 1 juni kan er 

echt versoepeld worden. Basisscholen, middelbare scholen, café’s, restaurants, theaters, 

bioscopen, concertzalen en musea, overal gaan de deuren weer open. Steeds meer 

verpleeghuizen laten weer bezoekers toe. Alleen nachtclubs moeten gesloten blijven. 

De zomer had zorgeloos moeten zijn, maar langzaam beginnen de besmettingsaantallen weer 

te stijgen. Op 14 juli rapporteert het RIVM voor het eerst weer over kleine, lokale uitbraken. 

De  strategie is een koorddansact: met zo min mogelijk maatregelen de zorgdruk beheersbaar 

houden. Later spreekt het kabinet van ‘de hamer en de dans’.  

Terwijl in Nederland de besmettingsaantallen verder oplopen, glijdt het kabinet in een 

politieke crisis: minister Grapperhaus overtreedt op zijn eigen bruiloft de afstandsregels. Toch 

treedt hij niet af. Volgens premier Rutte zou het vertrek van Grapperhaus ‘heel schadelijk’ zijn 

voor de aanpak van de coronacrisis. 

De misstap van de minister leidt wel tot een versoepeling van het coronabeleid: overtreders 

krijgen lagere boetes en hoeven geen strafblad meer te vrezen.  

Opnieuw moeten café’s en restaurant hun deuren sluiten. Evenementen worden geschrapt 

van de kalender. Groepsgroottes worden verder beperkt. Nieuw in deze gedeeltelijke lockdown 

is dat alcoholverkoop na 20.00 uur verboden is. 

Volgens Rutte is vooral gekeken naar maatregelen die zorgen voor minder sociaal verkeer, 

zonder datcruciale maatschappelijke sectoren in het gedrang komen. Het onderwijs blijft 

daarom ongemoeid. Het opnieuw sluiten van de scholen wil het kabinet zo lang mogelijk 

uitstellen. 

De regel ‘reis zo min mogelijk’ blijkt in de tweede golf – meer dan in de eerste – tot 

interpretatieverschillen te leiden. Uit mobiliteitscijfers van Apple blijkt dat Nederland zich niet 

nog eens binnen laat opsluiten. 

Ook de koninklijke familie blijft niet thuis. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de 

drie prinsessen nemen het regeringsvliegtuig naar hun vakantievilla in Griekenland. Het is 

een van de weinige Europese landen waar geen code oranje geldt, maar slechts een geel 

reisadvies. Maar er ontstaat grote verontwaardiging in Nederland en de familie komt naar 

huis. 

In een zeldzame videoboodschap maken Willem-Alexander en Máxima een ongekende knieval.  

Maandenlang weken farmaceuten wereldwijs aan de ontwikkeling van een effectief vaccin 

tegen het coronavirus. De Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioTech boeken als 

eerste succes. Negen op de tien proefpersonen is na vaccinatie beschermd. Een week later 

komt het eveneens Amerikaanse Moderna met zijn vaccin. In januari komt ook het vaccin van 

het Brits-Zweedse AstraZenenca op de markt. 
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Toch is het voor vrijheid nog te vroeg. Om ziekenhuizen niet extra te belasten verbiedt het 

kabinet de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk. Vuurwerkliefhebbers vinden 

dat hen een feestje wordt afgepakt en uiten hun afkeer. In de weken die volgen verdubbelt het 

aantal meldingen van vuurwerkoverlast. 

Meer dan eens lijkt het Nederlandse mondkapjesbeleid op een soap. Van ‘werkt averechts’ 

naar ‘heeft geen enkele zin’. Van ‘voegt niets toe’ naar ‘alleen in het openbaar vervoer’. En van 

‘serieus te overwegen’ tot ‘dringend advies’. De koerswijziging wordt op 1 december 

bekrachtigd in de tijdelijke coronawet: het dragen van een niet-medisch mondneusmasker 

wordt in alle voor publiek toegankelijke ruimten verplicht.  

Premier Rutte spreekt voor een tweede keer dit jaar vanuit het Torentje de bevolking toe. 

‘Nederland gaat op slot’. Niet-noodzakelijke winkel, zoals bouwmarkten en kledingwinkels 

moeten dicht. Alle scholen sluiten tot zeker 19 januari. Niet-medische contactberoepen, zoals 

kappers en masseurs, leggen het werk neer.  

Het dringende advies wordt om thuis niet meer dan twee gasten te ontvangen. Voor de 

kerstdagen maakt het kabinet een uitzondering: er is een extra gast welkom. Rutte biedt in 

zijn toespraak ook hoop. ‘Er komt een moment’, zegt hij, ‘dat we corona achter ons laten. Dat 

is niet meteen. Het is ook niet over een week of over een maand. Met het vaccin wordt 2021 

wel een jaar van hoop en van licht aan het einde van de tunnel.’ 

In de week dat het Europees Medicijn Agentschap het Pfizer-vaccin goedkeurt, groeien de 

zorgen over een nieuwe variant van het coronavirus. Deze variant lijkt 70 procent 

besmettelijker. Nederland, België, Duitsland en andere Europese landen weren reizigers, 

waardoor aan de andere kant van het Kanaal grote files ontstaan. Zij moeten eerst een 

negatieve coronatest kunnen laten zien.  

Deskundigen verwachten dat het vaccin van Pfizer ook zal beschermen tegen de nieuwe 

variant, maar dat wordt nog onderzocht. 

Het kabinet treedt af als gevolg van de toeslagenaffaire. Aanvankelijk wilde premier Rutte 

vanwege de coronacrisis aanblijven, maar andere coalitiepartijen gaan daar niet mee 

akkoord. Het kabinet zet de strijd tegen het virus demissionair voort. 

De wereld staat aan de rand van een catastrofale morele mislukking’, waarschuwt directeur-

generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO. Hij ziet rijke landen met een ‘ik-eerst-

benadering’ de vaccindistributie verstoren, waardoor de pandemie alleen maar langer 

aanhoudt. ‘De prijs van deze mislukking zal worden betaald met de levens en het 

levensonderhoud van mensen in de armste landen ter wereld.’  

De dreiging van de Britse virusmutant hangt boven Nederland. Deskundigen waarschuwen 

voor een derde golf. ‘In feite hebben we nu twee uitbraken met coronavirussen’, aldus RIVM-

directeur Jaap Van Dissel. 

Het demissionaire kabinet ziet zich genoodzaakt nog een keer weer heel veel van de mensen 

te vragen. Met meerderheidssteun van de Tweede Kamer voer het een avondklok in. Tussen 

21.00 en 4.30 uur is het verboden om zonder geldige reden op straat te zijn.  

Relschoppers zoeken de confrontatie met de politie. Eerst in Amsterdam, daarna ook in de 

rest van het land. Op Urk gaat een testlocatie van de GGD in vlammen op. In Eindhoven, Den 

Bosch en Rotterdam worden tijdens de avondklokrellen winkels geplunderd. 

De privégegevens van miljoenen Nederlanders worden uit de slecht beveiligde ict-systemen 

van de GGD gestolen en op internet verhandeld. Ondanks eerdere waarschuwingen van 

binnenuit en vanuit het ministerie, onderneemt de GGD pas actie wanneer het datalek 

wereldkundig is gemaakt. 
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Corona lijkt in juni ver weg in Europa. Op 26 juni begint in Nederland de langste 

aaneengesloten periode, zestien dagen om precies te zijn, met minder dan 100 

besmettingsmeldingen per dag. De meeste Europese landen zijn in de zomer ‘geel’: reizen mag, 

maar het kabinet roept op voorzichtig te zijn.  

Ondertussen slaat het virus hard toe in Zuid- en Midden-Amerika. In juni en juli zijn Chili en 

Peru de landen met omgerekend naar inwonertal de meeste sterfgevallen. Ook in Brazilië, 

Ecuador en Mexico stijgen de cijfers snel. Afrika blijft, op Oceanië na, ook in de zomer het 

continent waar de minste besmettingen worden gerapporteerd. Experts schatten in dat de 

lage cijfers vooral komen door een combinatie van strikte maatregelen en een jonge bevolking. 

In een aantal Afrikaanse landen zal er sprake zijn van een gebrekkige administratie, maar dat 

geldt zeker niet voor het hele werelddeel.  

In het voorjaar was er onvoldoende materiaal om grootschalig te testen. In juni kan wel 

iedereen met verkoudheidsklachten bij de GGD terecht. Maar het systeem hapert alweer: het 

kabinet stapt te laat over op commerciële labs en buitenlandse megalabs, waardoor 

wachttijden oplopen. Pas in december zullen de testproblemen echt voorbij zijn. 

Terwijl in Nederland de besmettingsaantallen verder oplopen, glijdt het kabinet in een 

politieke crisis: minister Grapperhaus overtreedt op zijn eigen bruiloft de afstandsregels. Toch 

treedt hij niet af. Volgens premier Rutte zou het vertrek van Grapperhaus ‘heel schadelijk’ zijn 

voor de aanpak van de coronacrisis. 

De misstap van de minister leidt wel tot een versoepeling van het coronabeleid: overtreders 

krijgen lagere boetes en hoeven geen strafblad meer te vrezen. 

Toeschouwers zijn verdwenen uit de voetbalstadions in Europa. In Portugal worden in twee 

weken tijd de laatste rondes van de Champions League afgewerkt. Bayern München wint de 

finale van Paris-Saint Germain met 1-0.  

Het virus verspreidt zich na de zomer als een olievlek over het land. Waar de eerste golf vooral 

Noord-Brabant en Limburg trof, zijn de brandhaarden nu Amsterdam en Rotterdam. In een 

paar weken kleurt het hele land rood op de kaarten met gemelde besmettingen. De tweede 

golf is een feit. 

Amper een maand voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt president Donald 

Trump in het ziekenhuis opgenomen vanwege een besmetting met het coronavirus. Hij is niet 

de eerste wereldleider die besmet raakt. De Britse premier Boris Johnson lag in april al vier 

dagen op de intensive care. Ook de Braziliaanse president Jair Bolsonaro testte positief: hij 

ging in de zomer enkele weken in quarantaine. In december raakt de Franse president 

Emmanuel Macron besmet. 

‘We moeten streng zijn voor onszelf en strenger zijn op ons gedrag’, zegt premier Rutte. 

Daarmee doet hij nogmaals een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burger – een 

patroon in het kabinetsbeleid. Voor het nemen van regionale maatregelen presenteert het 

kabinet een routekaart, waarop te zien is wat voor regels gelden bij een bepaald 

besmettingsniveau. Nog diezelfde dag bereikt Nederland het hoogste risiconiveau ‘zeer ernstig’. 

Regionale regels zijn niet meer voldoende en de routekaart is eigenlijk al meteen achterhaald. 

De volgende dag moet heel Nederland wederom in lockdown. 

De regel ‘reis zo min mogelijk’ blijkt in de tweede golf – meer dan in de eerste – tot 

interpretatieverschillen te leiden. Uit mobiliteitscijfers van Apple blijkt dat Nederland zich niet 

nog eens binnen laat opsluiten. 

Voor velen verandert Sinterklaas in Digiklaas: kinderen kunnen beeldbellen met de Sint en 

vriendengroepen lezen elkaar gedichten voor via Zoom.   
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In het Verenigd Koninkrijk krijgt Margaret Keenan als eerste persoon ter wereld het Pfizer-

vaccin toegediend. Rusland is met Sputnik-V nog net iets eerder met inenten gestart, maar 

dat vaccin zit nog in de laatste testfase.   

In Veghel krijgt de 39-jarige verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri als eerste Nederlander 

het coronavaccin van Pfizer toegediend. Nog diezelfde dag beginnen ook de ziekenhuizen met 

het vaccineren van hun personeel.  

Nederland is het laatste land in Europa dat met vaccineren begint. Aanvankelijk zou het 

vaccineren op 8 januari beginnen, maar na een oproep van Diederik Gommers en Ernst 

Kuipers nam de druk om eerder te beginnen toe en ging het kabinet overstag. 

De stad Manaus in de Braziliaanse Amazone gaat opnieuw door een coronahel. Ziekenhuizen 

komen zuurstof tekort voor hun patiënten. Wanhopige familieleden proberen bij commerciële 

aanbieders zuurstoftanks te bemachtigen.  

- In de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria plakt een mortuariummedewerker een 

waarschuwingssticker op het lichaam van een aan covid-19 overleden patiënt. 

- Op een begraafplaats in Sutton Coldfield, een stad ten noorden van het Engelse 

Birmingham, moeten extra graven worden gedolven. 

- Het Oost-Duitse Meißen bewaart zijn doodskisten in de rouwzaal van een 

crematorium. 

- Ghana heropent na tien maanden de scholen. In de hoofdstad Accra verzamelen 

studenten zich op hun schoolterrein. 
 
Bron: De Volkskrant, 25 januari 2021  
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Hugo De Jonge tempert verwachtingen over versoepelingen 

Minister Hugo de Jonge wil de verwachtingen temperen over mogelijke versoepelingen van de 

coronamaatregelen. Dat zei hij bij het RTL-programma BEAU. 

Eerder deze week lekte uit dat het kabinet werkt aan een plan om de samenleving weer te 

openen. Tegelijkertijd worden er deze maand allerlei evenementen georganiseerd waar 

mensen toegang tot kunnen krijgen als ze negatief zijn getest. 

Maar De Jonge waarschuwt voor al te veel optimisme. ‘We zijn bezig met een openingsplan, we 

moeten perspectief bieden’, aldus de minister. ‘Maar du moment dat de buitenwereld lucht 

krijgt van dat plan werd gedacht ‘holadijee, bloemetjes buiten’. Maar in het zicht van de haven 

moeten we geen domme dingen doen.’ 

De Jonge snapt dat de zorgsector met huiver reageert op mogelijke versoepelingen. ‘Die 

denken ‘versoepelingen? Houd eens op. Kijk eens om je heen’.’ 

Er liggen vijfentwintighonderd coronapatiënten in de ziekenhuizen, rekent de Jonge voor. 

,’Zevenhonderdvijftig op de IC, elke dag meer, de laatste dagen lopen de cijfers weer op. We 

denken we dat de derde golf lager zal zijn, maar we zijn nog niet over de piek heen.’ 

Hij wil niet op de besluitvorming vooruitlopen van dinsdag, als er weer een nieuwe 

persconferentie wordt gehouden. ‘Maar ik wil wel toevoegen dat we geen domme dingen gaan 

doen voor de zorg.’ Bron: AD, 9 april 2021.  
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Zuid-Afrika 

Het besluit van Zuid-Afrika om het gebruik van het Janssen-vaccin op te schorten, vanwege 
mogelijke zeldzame tromboseklachten na inenting, zorgt ervoor dat het land 
nu helemaal geen coronaprikken kan zetten. Het land zucht echter onder 
een agressieve variant van het virus en telt inmiddels al 1,5 miljoen vastgestelde 
besmettingen. 

Dat is ruim dertig procent van alle infecties binnen het Afrikaanse continent.  Tot nu toe zijn 
alleen 290.000 gezondheidswerkers gevaccineerd. Allemaal met het vaccin van Janssen. Zuid-
Afrika's vaccinatieprogramma, dat komende maand moet starten, is grotendeels 
afhankelijk van het vaccin. Gezondheidsexperts hebben forse kritiek op de beslissing om het 
vaccineren met het middel tijdelijk te stoppen. Bron: AD, 14 april 2021. 

VS 

De krant New York Times meldt dat er sinds het begin van de coronapandemie 530.000 

besmettingen zijn gelinkt aan Amerikaanse hogescholen en universiteiten. Verschillende 

universiteiten in de VS gaan daarom een bewijs van vaccinatie vragen voor studenten zich 

kunnen inschrijven voor de lessen van het volgende leerjaar. De prestigieuze Duke 

University in North Carolina is de laatste universiteit die zich in het rijtje schaart. 

‘Het onderzoek van Duke speelde een grote rol in de ontwikkeling van de vaccins en we zijn 

vastbesloten om het voortouw te nemen in de toegang tot vaccins voor studenten en 

werknemers’, laat de universiteit weten. Er komen wel uitzonderingen voor wie zich niet kan 

laten vaccineren vanwege zijn medische of religieuze achtergrond. Studenten die moeilijk 

toegang hebben tot een vaccin kunnen zich, zolang de voorraad strekt, via de universiteit laten 

vaccineren. Bron: AD, 10 april 2021.  

In de Verenigde Staten zijn zaterdag zo’n 4,63 miljoen doses coronavaccin toegediend. 

Dat is een nieuw record, meldt Cyrus Shahpar, die in het Witte Huis verantwoordelijk is voor 

de coronadata. Het vorige record in de VS dateerde van de zaterdag ervoor, toen 4,1 miljoen 

prikken werden gezet. 

Volgens gegevens van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC zijn in het land 

al honderddrieëntachtig miljoen vaccins toegediend. Ongeveer vijfenveertig procent van de 

volwassenen heeft al minstens één prik gekregen en zevenentwintig procent is al volledig 

gevaccineerd. In de VS worden de vaccins van Johnson & Johnson ook al toegediend, waarvan 

in tegenstelling tot die van Moderna en BioNTech/Pfizer maar één dosis nodig is om 

beschermd te zijn tegen het virus. Bron: AD, 11 april 2021. 

‘VS stopt voorlopig met Janssen-vaccin vanwege meldingen ernstige bloedstolsels’ 

De Verenigde Staten stopt tijdelijk met het toedienen van het Janssen-vaccin. Dit meldt 

de New York Times. Volgens de krant komen de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten 

vandaag met een oproep om het prikken met Janssen te pauzeren. 

De reden is dat er in het land meerdere gevallen opgedoken zijn van ernstige bloedstolsels. Bij 

zes vrouwen tussen de 18 en 48 jaar die het Janssen-vaccin hadden gekregen werd die 

complicatie geconstateerd. Een vrouw overleed, een andere ligt in kritieke toestand in het 

ziekenhuis, meldt de New York Times. 

Volgens de krant stoppen de Food and Drug Administration en de Centers for Disease 

Control vandaag met het gebruik van het Janssen-vaccin op federale priklocaties. De 

individuele staten krijgen het ook het advies om te stoppen, in afwachting van nader 

onderzoek. 
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Het in Leiden ontwikkelde Janssen-vaccin is in de VS aan bijna zeven miljoen mensen 

toegediend. Zeker negen miljoen andere doses zijn al verspreid door het land, klaar om 

toegediend te worden. Het Janssen-vaccin heeft in tegenstelling tot andere vaccins al aan één 

inenting genoeg om bescherming te bieden. 

Volgens de New York Times werd bij de zes vrouwen in kwestie cerebrale veneuze trombose 

geconstateerd. Dezelfde complicatie kwam in Europa aan het licht bij mensen die het 

AstraZeneca-vaccin hebben gekregen. Het Europese medicijnagentschap stelde vorige week 

dat de trombosecomplicatie waarschijnlijk een zeer zeldzame bijwerking van de AstraZeneca-

prik is. Omdat de complicatie in verhouding vaker leek op te duiken bij jongeren dan bij 

ouderen, besloot onder meer Nederland daarom om AstraZeneca niet meer toe te dienen aan 

60-minners. 

Het vaccin van Janssen maakt net als de prik van AstraZeneca gebruik van de virale 

vectortechniek, waarbij een verzwakt chimpanseevirus met daarin een stukje genetische 

informatie van het coronavirus het lichaam in wordt gestuurd.  

Nederland kreeg maandag de eerste doses van het Janssen-vaccin geleverd. Het is nog niet 

bekend wanneer hier de eerste prik met het in Leiden ontwikkelde vaccin wordt gezet. Zeker 

35 duizend doses gaan naar de ziekenhuizen, waar ze worden gebruikt om personeel in te 

enten. Bron: De Stentor, 13 april 2021.    

Vaccinatiestop met Janssen vaccin een week verlengd. De vaccinatiepauze in de Verenigde 

Staten die van toepassing is op het coronavaccin van farmaceut Johnson & Johnson is 

met een week verlengd. Een expertpanel van het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie 

(CDC) zegt meer tijd nodig te hebben om het mogelijke verband tussen het vaccin en zeldzame 

gevallen van bloedproppen te beoordelen. 

Het CDC-panel kwam bij elkaar een dag nadat de Amerikaanse autoriteiten meldden dat zes 

vrouwen in twee weken na toediening van het vaccin van Johnson & Johnson bloedproppen 

in de hersenen en een laag bloedplaatjesgehalte ontwikkelden. Een van de vrouwen overleed 

aan de gevolgen. 

7,2 miljoen Amerikanen kregen het vaccin, ontwikkeld door het biotechnologische 

bedrijf Janssen uit Leiden, al toegediend. Toen het panel woensdag bijeenkwam kregen de 

leden te horen dat er inmiddels een zevende geval van bloedstolsels is aangetroffen bij een van 

de gevaccineerden, een 28-jarige vrouw. 

Het panel had woensdag kunnen beslissen om het Janssen-vaccin alleen nog aan bepaalde 

leeftijdsgroepen met een laag risico op gezondheidsschade toe te dienen, maar de meeste 

panelleden willen eerst meer gegevens zien alvorens zo'n keuze te maken. 

De volgende bijeenkomst van het CDC-panel staat nog niet op de planning, maar wordt 

binnen een week tot tien dagen verwacht. Bron: AD, 14 april 2021. 

De Amerikaanse farmaceut Pfizer heeft beloofd om de VS tegen eind mei twintig miljoen 
meer vaccins te leveren dan eerder was afgesproken. Dat is mogelijk omdat de 
productiesnelheid is opgevoerd, maakte CEO Albert Bourla bekend op Twitter. 

De VS zullen tegen het einde van volgende maand tweehonderdtwintig miljoen doses 
ontvangen van het vaccin dat Pfizer samen ontwikkelde met het Duitse bedrijf BioNTech, Tien 
procent meer dan verwacht. Het land zal zo twee weken vroeger kunnen rekenen op 
de volledige driehonderd miljoen doses die voor het einde van juli moesten worden geleverd. 

De snellere levering van de Pfizer-vaccins kan de VS helpen om eventuele vertragingen bij de 
vervaardiging van Johnson & Johnson-vaccins te compenseren. De Amerikaanse 
gezondheidsautoriteiten beslisten dinsdag om die laatste tijdelijk niet meer te 
gebruiken nadat er bij zes personen bloedproppen werden vastgesteld. Het Witte Huis 
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benadrukte eerder wel al dat de prikpauze 'geen significante gevolgen' zal hebben voor 
de vaccinatiecampagne. Bron: AD, 14 april 2021. 

Acht doden en meerdere gewonden na schietpartij bij pakjesdienst FedEx in VS. Bij de 
schietpartij in een vestiging van koerierbedrijf FedEx in Indianapolis (VS) zijn acht mensen 
omgekomen en meerdere anderen gewond geraakt, zo heeft de politie bekendgemaakt. De 
vermoedelijke dader schoot zichzelf dood na zijn daad. De schietpartij vond donderdagavond 
laat (lokale tijd) plaats. 

Bij een schietpartij in Indianapolis zijn volgens de lokale politie al zeker acht doden gevallen. 
Minstens vier mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, en drie 
anderen met schotwonden. 

De politie bevestigt ook dat de dader zich van het leven heeft beroofd. Over zijn motieven is 
niets bekend, mogelijk hebben die te maken met het bedrijf. Ook zijn identiteit is niet 
vrijgegeven. 

FedEx meldt in een verklaring samen te werken met de autoriteiten om meer informatie te 
krijgen. ‘De veiligheid heeft onze topprioriteit en onze gedachten zijn bij alle betrokken’. 

Een getuige vertelde aan Amerikaanse media dat de dader een automatisch wapen had, 
waarmee hij meerdere schoten afvuurde. 

Een andere man vertelde aan de zender WTTV dat zijn nicht in haar wagen achter het stuur 
zat toen de schutter het vuur opende. De vrouw liep een schotwonde op aan de linkerarm en 
werd naar het ziekenhuis overgebracht. ‘Zij maakt het goed’, aldus de man. 

De VS worden vaak opgeschrikt door dergelijke incidenten. Voor Indianapolis is het dit jaar 
al de vierde keer. Eind januari, half februari en half maart waren er ook dergelijke 
schietpartijen. Bron: De Morgen, 16 april 2021. 

Canada  

Het wereldkampioenschap curling in de Canadese stad Calgary is tijdelijk 
stopgezet vanwege een positieve coronatest van één van de deelnemers. Alle resterende 
teams die zich voor de eindfase van het toernooi hebben geplaatst, worden op dit moment 
getest. Bij een negatieve uitkomst zal het toernooi worden hervat. 

De positief geteste deelnemer zit volgens de curlingbond niet bij de zes finalisten. Maar omdat 
alle deelnemers wel deel hebben uitgemaakt van dezelfde bubbel, neemt de organisatie geen 
enkel risico. 

De finale van het WK stond gepland voor zondag. Het is nog niet bekend wanneer de eindstrijd 
nu zal worden gespeeld. Bron: AD, 11 april 2021.   

Tijdens pandemie in Canada gewerkt in de zorg dan kun aanspraak maken op 
verblijfsvergunning. Buitenlandse studenten die in Canada tijdens de coronapandemie in de 
zorg hebben gewerkt of in andere als essentieel aangemerkte sectoren krijgen 
een permanente verblijfsvergunning. Het land stelt meer dan 90.000 statussen beschikbaar. 

Immigratieminister Marco Mendicino zegt dat het programma bedoeld is voor werknemers die 
bijvoorbeeld zeker een jaar hebben gewerkt in de zorg. Niet alleen zorgpersoneel kan 
aanspraak maken op een van de verblijfsvergunningen. 
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Ook kassamedewerkers, vakkenvullers en recent afgestudeerde studenten komen in 
aanmerking. ‘De pandemie heeft de ongelooflijke bijdragen van nieuwkomers goed laten zien’, 
aldus Mendicino tijdens een persconferentie. ‘We willen dat u blijft.' Bron: AD, 15 april 2021. 

Mexico  

Ook Mexico is bezig met een vaccin tegen COVID-19. Het land wil eind 2021 een vaccin 
hebben ontwikkeld dat goedkeuring zou kunnen krijgen voor gebruik in noodgevallen.  

Maria Elena Alvarez-Buylla, het hoofd van de Nationale Raad van Wetenschap en 
Technologie (Conacyt) zij tijdens een persconferentie dat het vaccin, dat 'Patria' heet, in 
november of december dit jaar goedgekeurd zou kunnen worden.  Bron: AD, 13 april 2021.  

Peru  

De voormalig president van Peru, Martín Vizcarra, is voor tien jaar verbannen van het 
vervullen van een openbaar ambt, nadat hij zijn macht zou hebben misbruikt om voor te 
dringen voor een coronavaccin. 

Het Peruaanse congres besloot donderdagavond unaniem om Vizcarra te verbannen. De ex-
president is niet de enige die is veroordeeld door de lokale regering: de voormalige minister 
van Gezondheid, Pilar Mazzetti, mag acht jaar lang geen publiek ambt uitvoeren en de 
voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Elizabeth Astete, is voor een jaar verbannen. 

De veroordeling is onderdeel van een schandaal in Peru, waarbij meerdere 
overheidsambtenaren een coronavaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm kregen, 
nog voordat dit middel beschikbaar was gesteld voor de hele bevolking. 
Vizcarra ontkent misbruik van zijn macht en stelt dat hij en zijn vrouw 
als vrijwilligers deelnamen aan vaccinproeven van Sinopharm. De universiteit die deze 
proeven organiseerde, bestrijdt de bewering van Vizcarra. 

Vizcarra werd in maart 2018 verkozen tot president. Hij beloofde een einde te maken aan 
corruptie in het land, maar werd in november 2020 afgezet wegens beschuldigingen 
van corruptie. Hierbij ging het om een ander conflict dan het vaccinatieschandaal: hij zou 
een zanger met belastinggeld hebben omgekocht om propaganda te verspreiden. Bron: De 
Stentor, 17 april 2021. 

Chili  

Inenting met het vaccin van het Chinese biotechbedrijf Sinovac voorkomt vier van de vijf 
sterfgevallen door Covid-19, meldt het ministerie van Volksgezondheid in Chili op basis van 
de resultaten van de inentingscampagne in het Zuid-Amerikaanse land. 

Twee op de drie gevaccineerde mensen die worden besmet krijgen geen symptomen. 
Vijfentachtig procent hoeft niet naar een ziekenhuis en bijna negentig procent komt niet 
terecht op de intensive care. ‘Deze cijfers zouden het land gemoedsrust moeten geven’, zei 
minister van Volksgezondheid Enrique Paris. 

Het ministerie volgde 10,5 miljoen Chilenen, van wie een deel niet was ingeënt en anderen 
een of twee dosis kregen toegediend in februari en maart. Chili was samen met Mexico en 
Costa Rica het eerste Latijns-Amerikaanse land dat begon met vaccineren, en heeft dat zeer 
voortvarend aangepakt. Bron: De Stentor, 16 april 2021. 
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Brazilië 

 

Sao Paolo – Brazilië krijgt het coronavirus maar niet onder controle. Afgelopen maand was zelf 
de dodelijkste sinds het begin van de pandemie. Deze week stierven dagelijks gemiddeld 
drieduizend Brazilianen aan de gevolgen van Covid-19. Op één dag werden zelfs 4211 doden 
geteld. In totaal kwamen al bijna driehonderdvijftig duizend Brazilianen door het virus om het 
leven. Bron: De Telegraaf, 9 april 2021.  

In Brazilië zijn vrijdag (10 april)  3693 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus 
geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Braziliaanse ministerie van Gezondheid. Het 
officiële dodental komt daarmee op 348.718. Donderdag meldde het ministerie 4249 
sterfgevallen, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. 

In het afgelopen etmaal zijn in het Zuid-Amerikaanse land met tweehonderdtwaalf miljoen 
inwoners nog eens ruim drieënnegentig duizend nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. 
Sinds de uitbraak van het virus zijn in Brazilië meer dan 13,3 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. Bron: AD, 10 april 2021.  

De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten vragen vrouwen in het Zuid-Amerikaanse land 
om een zwangerschap uit te stellen, tot de pandemie over zijn hoogtepunt heen is. De 
virusvariant die in Brazilië huishoudt, lijkt zwangere vrouwen erger te treffen dan eerdere 
versies van het longvirus. Brazilië blijft een van de zwaarst door corona getroffen landen. 
Er sterven elke dag meer mensen dan waar ook ter wereld.  Bron: De Stentor, 17 april 2021. 

Argentinië  

Argentinië wordt hard getroffen door de tweede golf van het coronavirus. Vrijdag werden 
binnen 24 uur ruim 29.000 infecties geconstateerd, een absoluut dagrecord volgens de 
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cijfers van het ministerie van Gezondheid. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen nam in 
14 dagen met ruim 82 procent toe en het aantal sterfgevallen zelfs met 112 procent. 

Vooral in hoofdstad Buenos Aires en omstreken is de situatie kritiek: in private klinieken is 
gemiddeld 93 procent van de bedden op de afdeling intensive care bezet. In de publieke 
ziekenhuizen ligt 64 procent van de bedden op de ic vol. 

Daarom geldt sinds vrijdag een avondklok in de regio die twee weken zal duren: alleen 
essentiële werknemers mogen nog de straat op tussen 20.00 uur en 06.00 uur. 
Ook winkelcentra, fitnessscholen en gebedshuizen moeten hun deuren sluiten. 
De horeca blijft wel open, maar personeel mag alleen op het terras bedienen en 
afhaalmaaltijden aanbieden. 

De meest omstreden maatregel is het opnieuw sluiten van de scholen: de meeste leerlingen 
kregen sinds de uitbraak van de pandemie in maart 2020 slechts vier weken les op school. 
Hoewel dit in theorie werd gecompenseerd met onderwijs op afstand, verloren docenten het 
contact met zeker 1,5 miljoen leerlingen. Zeker in armere gezinnen (ruim 40 procent van de 
zo'n 45 miljoen Argentijnen) is het niet vanzelfsprekend dat er een computer of 
internetverbinding in huis is. 

Hoewel de regering beloofde dat het sluiten van scholen een laatste redmiddel zou zijn in de 
tweede golf, komt men nu op die belofte terug - tot woede van veel ouders: de vorige 'tijdelijke' 
sluiting duurde maar liefst elf maanden. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de scholen worden 
gesloten terwijl uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat slechts 1.215 
besmettingen in een maand werden geconstateerd, op 700.000 personen die de scholen 
bezoeken (personeel en leerlingen). 

Onderwijsbonden drongen echter aan op sluiting: volgens hen zijn de coronaprotocollen in de 
praktijk onwerkbaar, is het onmogelijk voldoende afstand te houden en ontbreekt het in 
sommige scholen zelfs aan de meest basale ontsmettingsmiddelen. Ook de meeste virologen 
steunen de maatregel. 

De ouders vinden echter steun bij de burgemeester van oppositiebolwerk Buenos Aires, 
Horacio Larreta. De burgervader stapt naar het Hooggerechtshof om de scholen toch open te 
houden. Volgens Larreta is de autonome hoofdstad verantwoordelijk voor het onderwijs, en 
heeft de president niets te vertellen over het sluiten van scholen. 

En ook de ouders laten zich horen. Direct na bekendmaking van de sluiting trokken zij naar 
de ambtswoning van de president om te protesteren. Voor de komende dagen zijn 
verschillende demonstraties aangekondigd. 

Argentinië werd in de eerste golf al zwaar getroffen, ondanks een maanden 
durende lockdown waarin kinderen gedurende de eerste maand zelfs niet buiten mochten 
komen. Tot nu toe overleden 59.084 inwoners aan het longvirus. Een kleine twaalf procent 
van de bevolking ontving minstens één dosis van een coronavaccin. Bron: De Stentor, 17 april 
2021. 
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 © AP — Ouders en kinderen protesteren tegen de sluiting van de scholen bij het ministerie 
van Onderwijs in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. 

Suriname  

Nu de derde golf van besmettingen een feit is, grijpen de Surinaamse autoriteiten weer naar 

het middel van de weekendlockdown. De komende twee weekenden geldt 

een uitgaansverbod van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. Dat heeft 

waarnemend minister van Volksgezondheid Krishna Mathoera maandagavond 

bekendgemaakt. 

Ook Suriname heeft te kampen met de meer besmettelijke varianten van het coronavirus. 

Daardoor dreigen de besmettingscijfers op te lopen. En dat kan het gezondheidssysteem 

volgens directeur Rakesh Sukul van het ministerie van Volksgezondheid niet aan. 

Ook wat betreft het vaccineren zal het de komende weken spannend worden, meent Sukul. In 

totaal moeten er in Suriname ruim 400.000 mensen twee prikken krijgen. Tot nu toe hebben 

ongeveer 30.000 mensen hun eerste prik gehad en zijn er nog ruim 40.000 doses over. Hoe 

deze ingezet gaan worden hangt onder andere af van nieuwe leveringen. Volgens Sukul is 

het onduidelijk of en wanneer Suriname nieuwe vaccins krijgt.  Bron: AD, 13 april 2021. 

 

Zuid Afrika 

In het grootste ziekenhuis van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg heeft vannacht 

een flinke brand gewoed. Zestig brandweerlieden waren nodig om de vlammenzee, die 

vrijdagochtend al uitbrak maar weer oplaaide, te bedwingen. Het ziekenhuis dat 

de belangrijkste behandelplek voor Covid-19 is, raakte zwaar beschadigd. Zuid-Afrika heeft 

met ruim anderhalf miljoen het hoogste aantal besmettingen van het continent. 

Bij de brand vielen naar verluidt geen slachtoffers, maar zo'n zevenhonderd patiënten van het 

duizend bedden tellende Charlotte Maxeke-ziekenhuis moeten elders worden ondergebracht. 

Vierhonderd patiënten zijn al verplaats. De overigen zullen later vandaag worden naar 

ziekenhuizen in de regio worden overgebracht. Het ziekenhuis zal zeker een week dicht 

zijn voor herstelwerkzaamheden. Bron: De Stentor, 17 april 2021. 
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© AP — Ziekenhuispersoneel maakt brancards gereed om patiënten te kunnen verplaatsen 

Iran  
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Iran zucht onder een vierde coronagolf en heeft een tiendaagse lockdown afgekondigd, zo 
melden staatsmedia. De maatregel treft drieëntwintig van ‘s lands eenendertig 
provincies. Winkels, scholen, theaters en sportlocaties, zijn gesloten en bijeenkomsten zijn 
gedurende de gehele islamitische vastenmaand ramadan verboden. in tweehonderd 
zevenenvijftig steden en dorpen geldt inmiddels ‘code rood’. 

‘Helaas zijn we vandaag de vierde golf ingegaan’, sprak president Hassan Rouhani op televisie. 
Volgens hem is vooral de  coronavariant die in Groot-Brittannië opdook, en inmiddels 
het dominante type is, debet aan de stijging van het aantal besmettingen. De mutatie zou 
zich via Irak naar Iran hebben verspreid. Op meerdere plaatsen zijn grensovergangen 
gesloten. 
 
Maar, zei Rouhani, ook het wijdverbreide reizen en de viering van bruiloften tijdens 
de Iraanse nieuwjaarsvakantie zijn factoren. Het totale aantal besmettingen met het longvirus 
in Iran is inmiddels de twee miljoen gepasseerd. De dagelijkse stijging bedroeg afgelopen week 
gemiddeld ruim twintigduizend infecties, meldt het ministerie van 
Volksgezondheid. Vierenzestig duizend Iraniërs overleden inmiddels aan de gevolgen van 
Covid-19. 
 
Het Iraanse vaccinatieprogramma vordert langzaam, bij gebrek aan vaccins. Van de twee 
miljoen doses Sputnik V-vaccin heeft Rusland er tot nu vierhonderd duizend geleverd. Het 
wachten is op 4,2 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin. Ook in China en India zijn 
bestellingen geplaatst. Teheran hoopte eind maart minstens twee miljoen vaccins binnen te 
hebben om in elk geval gezondheidspersoneel in te kunnen enten. Het land telt zo’n drie en 
tachtig miljoen inwoners. Bron: AD, 10 april 2021.    

 

Afgesloten winkels in de Iraanse hoofdstad Teheran. Het land is grotendeels in lockdown 
gegaan  © AP 
 

Japan  

Japan start vandaag met het inenten van bejaarden. In het land is pas minder dan één 
procent van alle mensen ingeënt. De steden Tokio en Kyoto krijgen de toename aan 
coronabesmettingen slecht onder controle en voeren daarom vandaag opnieuw strenge 
maatregelen in. 
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Bars en restaurants sluiten al om 20.00 uur, het aantal tests wordt opgevoerd, reizen wordt 
afgeraden en het houden van afstand is een must. Handhavers zullen toezien op de sluitingen 
en het opvolgen van de maatregels. 

‘We voeren een ongewapend gevecht tegen de oplaaiing van de infecties’, zegt de gouverneur 
van Tokio, Yuriko Koike. Hij vroeg inwoners om zich 'schrap te zetten en voorzichtig te zijn'. 
‘Volg alsjeblieft de voorschriften.' Bron: AD, 12 april 2021.  

De Japanse regio Osaka meldt meer dan duizend nieuwe besmettingen over de 
afgelopen 24 uur. Sinds vorige week gelden in Osaka, Hyogo en Miyagi in het 
noorden, strengere maatregelen. Het zelfde geldt sinds gisteren voor de Japanse hoofdstad 
Tokio. Vijftien steden in zes regio's hebben nu met zware restricties en lockdowns te maken. 
 
Japan heeft te maken met een vierde infectiegolf, hoofdzakelijk veroorzaakt door de Britse 
variant van het coronavirus die besmettelijker is. Vooral jongere mensen raken ermee besmet. 
Japan verwacht in mei en juni over voldoende doses van het Pfizer-vaccin te beschikken om 
de zesendertig miljoen ouderen die het land telt te kunnen vaccineren. Bron: AD, 13 april 
2021.  

Met nog exact honderd dagen te gaan tot de Olympische Spelen in Tokio vecht Japan harder 
dan ooit tegen het coronavirus. Het land zit middenin de vierde golf van besmettingen, aldus 
Shigeru Omi, voorzitter van de commissie die de regering adviseert over Covid-19. Hoofdstad 
Tokio meldde afgelopen dinsdag vijfhonderdtien nieuwe besmettingen, Osaka registreerde een 
recordaantal van duizend negen en negentig positieve gevallen. 

‘We zullen ons in deze periode moeten inspannen om de verspreiding van infecties tegen te 
gaan en het virus te verslaan, omdat we graag met iedereen de Olympische Spelen willen 
houden’, zei gouverneur Yuriko Koike van Tokio. Vooralsnog bevindt de stad waar op 23 juli 
de openingsceremonie van de Spelen is gepland, zich in een lockdown. Ook het vaccineren 
verloopt traag in Japan. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is slechts 0,4 procent 
van de bevolking ingeënt. 

Niettemin is het Internationaal Olympisch Comité ervan overtuigd dat de Spelen doorgaan. ‘Ik 
aarzel geen moment als ik zeg dat de Spelen doorgaan zoals gepland’, zei vice-voorzitter John 
Coates in een speciale videoboodschap. ‘Het worden de veiligst mogelijke en best voorbereide 
Spelen ooit’, aldus de Australiër. ‘We zorgen er met tal van maatregelen voor dat alle 
deelnemers en de Japanse bevolking veilig zijn.’ 

Japan heeft al besloten geen buitenlandse toeschouwers toe te laten en dubt nog over het 
toelaten van Japanse fans. De traditionele fakkelestafette met de olympische vlam vindt plaats 
in sobere vorm en moet al sommige delen van het geplande traject overslaan. Bovendien is de 
stemming onder de bevolking behoorlijk omgeslagen. Uit een recente enquête kwam naar 
voren dat bijna driekwart van de Japanners wil dat de Spelen worden afgelast of opnieuw 
uitgesteld. 

Coates klonk in zijn boodschap echter strijdbaar. ‘De sporters, de olympische beweging, de 
organisatoren en het Japanse volk zullen laten zien dat de Spelen een overwinning zijn van 
de mensheid op de pandemie.’ Bron: AD, 14 april 2021. 

Waarom Japanners weinig zin hebben in de Spelen maar waarom ze (nog) wel doorgaan. 
Met minder dan honderd dagen tot de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 
Tokio is er in Japan nog steeds heel weinig enthousiasme over het grootste sportevenement 
ter wereld. Wat zijn de belangrijkste redenen voor de zorgen bij de Japanse bevolking en wat 
voor gevolgen kan dat hebben voor de Spelen?  

Een ruime meerderheid van de Japanse bevolking is voor uitstel of annulering. Bij een poll 
van het Japanse persbureau Kyodo News die maandag werd gepubliceerd, toonde slechts 24,5 
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procent van de respondenten zich voorstander van het doorgaan van de Spelen komende 
zomer. ‘Het draagvlak in Japan is onverminderd laag’, aldus algemeen directeur Gerard 
Dielessen van sportkoepel NOC*NSF in gesprek met NU.nl. ‘Daar moet hard aan worden 
gewerkt.’  

Oscar Boyd, presentator van de Deep Dive-podcast van The Japan Times en woonachtig in 

Tokio, merkt in zijn directe omgeving dat er weinig enthousiasme is voor het grootste 
sportevenement ter wereld. ‘Er is gelatenheid. Heel weinig mensen begrijpen waarom de 
Spelen door moeten gaan. Japanners vrezen dat het een 'superspreader event' kan worden. 

Bovendien denken ze dat het evenement middelen weghaalt bij het bestrijden van de 
pandemie.’  

Japan zit aan het begin van de vierde golf. Het land doet het met ruim 512.000 
coronabesmettingen en een kleine 10.000 doden op een bevolking van zo'n 126 miljoen 
mensen relatief goed, maar de afgelopen dagen neemt het aantal nieuwe coronagevallen weer 
toe. 

Sinds vrijdag geldt er een soort lockdown in Tokio, die een maand zal duren. ‘Japanners 
zouden van de regering graag willen horen hoe we uit deze pandemie gaan komen’, aldus 
Boyd. ‘En het organiseren van de Spelen geeft de bevolking niet het idee dat de overheid de 
gezondheid in het land als prioriteit heeft.’ 
Het vaccineren in Japan verloopt traag. Volgens het Japanse ministerie van Volksgezondheid 
is slechts 0,4 procent van de bevolking gevaccineerd. Pas deze week werden de eerste prikken 
gezet bij ouderen.  
 
Japan is relatief laat begonnen met het kopen van en investeren in vaccins. Bovendien is er 
in het Aziatische land weinig vertrouwen in de veiligheid van vaccins. ‘Er is daarom geen 
enkele kans dat er hier op de dag van de openingsceremonie een vorm van groepsimmuniteit 
zal zijn’, zegt Boyd. 

Mede daarom dringt het IOC er bij de nationale olympische comités op aan om ervoor te zorgen 
dat de sporters en coaches zoveel als mogelijk gevaccineerd zijn als ze in Tokio aankomen. 
‘Uit solidariteit met de Japanse gastheer. Dat vind ik ook logisch’, aldus Dielessen, die met 
NOC*NSF succesvol heeft gelobbyd om Nederlandse olympiërs op korte termijn gevaccineerd 
te krijgen. 

Het IOC probeert met strikte regels vertrouwen te kweken. ‘Dit worden de veiligste Spelen 
ooit’, aldus vicevoorzitter John Coates van het internationaal olympisch comité (IOC). Er 
mogen geen buitenlandse fans in Tokio zijn, het IOC laat alleen mensen toe die een 'essentiële 
en operationele' rol hebben en in lijvige draaiboeken zijn alle strenge protocollen voor sporters, 
journalisten en officials uiteengezet. 
 
Uitstel van de Spelen van Tokio is onmogelijk, annulering onwaarschijnlijk. ‘De Spelen gaan 
absoluut door’, zei Coates woensdag, honderd dagen voor de start van Tokio 2021, in een 
speciale videoboodschap. 
 
De olympische beweging toont al maanden geen enkele twijfel. ‘Uitstellen is sowieso geen 
optie, dat wil het IOC niet’, aldus Dielessen. ‘En het wordt voor Japan steeds moeilijker om 
het besluit te nemen de Spelen niet door te laten gaan. Anderhalve maand geleden hield ik 
nog rekening met annulering, nu kan ik het me echt niet voorstellen. Het worden zeer 
ongewone Spelen. Maar ze kunnen worden georganiseerd.’ 
 
Boyd is minder stellig. ‘Vorig jaar was de boodschap ook steeds dat het doorging, tot op de 
dag dat de Spelen uitgesteld werden’, zegt de journalist. ‘Tot nu toe lijkt de status van de 
pandemie in Japan geen invloed te hebben op de Spelen, maar ik hoop dat de stekker eruit 
wordt getrokken als de situatie onhoudbaar wordt.’ Bron: NU, 15 april 2021. 
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India  

 

De Indiase gezondheidsautoriteiten melden vandaag 145.384 nieuwe coronabesmettingen, 
het hoogste aantal sinds vijf maanden. Afgelopen week ging het aantal nieuwe besmettingen 
dagelijks over de grens van 100.000 heen. In totaal raakten tot nu toe 13.21 
miljoen Indiërs geïnfecteerd met het longvirus. De overheid wijt de oplaaiing aan grote 
samenkomsten en het niet willen dragen van mondkapjes. 

Om het virus te beperkingen sluiten veel Indiase 
deelstaten opnieuw restaurants, winkels en tempels. Ook worden reisbeperkingen opgelegd, 
omdat veel werkmigranten de steden proberen te ontvluchten door in overvolle treinen naar 
het platteland te trekken. Veel staten kampen met een tekort aan vaccins. Het dodental steeg 
vandaag met 794 tot 168.436.  Bron: AD, 10 april 2021.  

India is Brazilië voorbijgegaan op de coronaranglijst met zwaarst getroffen landen ter 
wereld. Het land meldt vandaag 168.912 nieuwe besmettingen wat het totaal naar 13,5 
miljoen tilt. Brazilië staat volgens de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit nu derde met 
13,4 miljoen vastgestelde coronabesmettingen. 

Met 170.179 coronadoden staat India op plek vier, na de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico. 
Expert vrezen dat het ergste in India nog moet komen. De afgelopen week telde gemiddeld 
ruim 130.000 besmettingen per dag. Ziekenhuizen zijn inmiddels overvol en veel deelstaten 
kampen met een vaccintekort. Bron: 12 april 2021.   

India keurde vandaag het noodgebruik van het Russische Sputnik V-vaccin goed, maar 
het ministerie voor Volksgezondheid maakt daarnaast bekend dat het land elk vaccin dat 
elders in de wereld goedkeuring kreeg ook in India wordt toegelaten. 

'De enige weg om uit de crisis te komen, is meer te vaccineren', zeggen experts. Ongeacht of 
het nu gaat om vaccins die het groene licht van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO 
kregen of die van toezichthouders in Europa, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Japan .  
 
Met de brede toelating hoop het ministerie het 'medicijnmandje' snel te kunnen vullen en zo 
de toename aan infecties te kunnen bedwingen. India is een grote speler als het aankomt op 
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het produceren van medicijnen en vaccins. 
 
Door de enorme vraag in eigen land konden leveringen aan het buitenland, middels het VN-
vaccinprogramma COVAX, echter niet op tijd worden gedaan. De verwachting is dat er, gezien 
de situatie in India, voorlopig weinig overschiet voor COVAX. Bron: AD, 13 april 2021. 

India rapporteert vandaag opnieuw 's werelds hoogste aantal nieuwe 
besmettingen: 161.736. Het totale aantal coronabesmettingen komt daarmee op 13,69 
miljoen, meldt het ministerie voor Volksgezondheid. Het dodental stijgt met 879 tot 171.058. 
Veel grote steden in het land kampen met overvolle ziekenhuizen en een tekort aan vaccins. 

Om de tekorten op te vangen, hebben de gezondheidsautoriteiten het Russische Spoetnik V-
vaccin via een noodprocedure goedkeuring verleend. Het Russische staatsinvesteringsfonds 
heeft  deals gesloten met zes Indiase bedrijven, die samen zeker 750 miljoen doses van het 
middel gaan produceren. Bron: AD, 13 april 2021.  

Volgens officiële gegevens heeft India een recordaantal van 200.000 nieuwe gevallen van 
Covid-19 geregistreerd in de afgelopen 24 uur. India kampt met een tweede 
golf  besmettingen, die razendsnel om zich heen grijpt. 

Het aantal dagelijkse besmettingen is sinds begin april meer dan verdubbeld. India, dat in 
totaal meer dan 14,1 miljoen officiële coronagevallen heeft geregistreerd, betreurde de 
afgelopen 24 uur 1.038 sterfgevallen. Het gaat hier om geregistreerde overlijdens en 
besmettingen. Er kan worden uitgegaan van nog veel meer ongeregistreerde besmettingen en 
sterfgevallen. Bron: AD, 15 april 2021.  

India noteert vandaag opnieuw een dagrecord van 217.353 nieuwe coronagevallen. Het is 
de achtste dag op rij dat het dagelijkse aantal besmettingen wordt overtroffen. In totaal 
raakten nu ruim 14,3 miljoen Indiërs besmet met het longvirus. Bron: De Stentor, 16 april 
2021. 

Bhutan  

Het Himalaya-koninkrijkje Bhutan, ingeklemd tussen giganten India en China, 
schiet andere landen voorbij als het aankomt op coronavaccinaties. Anderen 
hebben maanden nodig om hun inentingscampagnes een beetje van de grond te krijgen, maar 
Bhutan gaat sinds dag één als een speer. 

Zestien dagen na de eerste prik is al tweeënzestig procent van de 800.000 inwoners 
gevaccineerd tegen corona. Van alle volwassenen heeft al bijna drieënnegentig procent een 
prik gehad. Het succes van de campagne in het land is te danken aan een groep toegewijde 
vrijwilligers, 'desuups' genoemd. 

Ook had het land al ervaring met gekoelde opslag van vaccins opgedaan tijdens eerdere 
vaccinatierondes. Tot nu toe heeft Bhutan 910 besmettingen met het coronavirus vastgesteld 
en kwamen 19 van hen te overlijden. Iedereen die naar het landje reist, moet drie weken in 
quarantaine. 
 
Overigens moet Bhutan het qua snelheid afleggen tegen een andere ministaatje, namelijk 
eilandengroep de Seychellen. Die wisten al zesenzestig procent van hun 100.000 inwoners in 
te enten. Op de archipel ten oosten van het Afrikaanse continent raakten tot nu 
toe 4430 mensen geïnfecteerd en kwamen er 24 om het leven. Bron: AD, 12 april 2021. 
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China  

Op het moment zet China miljoenen coronaprikken per dag. Het doel is om in 
juni 560 miljoen van de 1,4 miljard inwoners te hebben gevaccineerd. Maar het land heeft het 
coronavirus zo goed onder controle, met grenscontroles, snelle lockdowns en een 
goedwerkende corona-app, dat nog maar weinig Chinezen staan te springen om 
gevaccineerd te worden. 

Ze voelen zich veilig. Ze mogen naar restaurants en de kans om besmet te raken is klein. Om 
de inentingscampagne een zetje te geven, grijpt de overheid naar cadeautjes. Wie zich laat 
inenten krijgt bijvoorbeeld gratis eieren of kortingsbonnen. Een tempel in hoofdstad Peking is 
vrij toegankelijk voor iedereen die een vaccinatiebewijs kan tonen en in Shanghai 
worden rijdende vaccinatielocaties ingezet. Bron: De Stentor, 16 april 2021. 

Thailand  

Thailand sluit vanaf zondag scholen, bars en massagesalons. Ook wordt de verkoop 
van alcohol in restaurants verboden en zijn bijeenkomsten of activiteiten met meer dan 50 
mensen verboden.  De nieuwe maatregelen zijn het gevolg van een flinke toename van het 
aantal corona-infecties en gaan minstens twee weken duren.  18 Thaise provincies, waaronder 
de regio Bangkok, hebben de 'code rood' gekregen. De rest van het land staat op 
'oranje'.  Bron: De Stentor, 16 april 2021. 

Nieuw-Zeeland 

Tegen het einde van de maand moeten Nieuw-Zeelandse grensarbeiders zijn ingeënt tegen 
het coronavirus, meldt premier Jacinda Ardern. Werkgevers moeten volgens Ardern nadenken 
over 'alternatieve opties' voor medewerkers die dan nog niet zijn ingeënt. Dat betekent dat zij 
mogelijke elders aan het werk worden gezet of ontslagen. 

April was al eerder als deadline voor vaccinatie gesteld, maar nadat drie medewerkers van een 
quarantainelocatie besmet raakten, ziet Ardern nu reden dit nogmaals te benadrukken. 
Omdat Nieuw-Zeeland de lokale overdracht van het coronavirus onder controle heeft, 
worden overzeese reizigers die het virus mee terugbrengen als grootste risico gezien.  Bron: 
AD, 12 april 2021. 

Aruba 

Op Aruba is vandaag het grootste aantal vliegtuigen op één dag geland sinds de uitbraak 
van de coronapandemie. Samen leverden de vliegtuigen meer dan 3500 passagiers af op het 
eiland. Het gaat voornamelijk om Amerikaanse toeristen die met een negatieve PCR-test het 
land binnen mogen komen. Aruba is altijd erg in trek geweest bij toeristen uit de VS. Als 
gevolg van de wereldwijde coronapandemie is het toerisme op het eiland echter heel erg 
gedaald. 

De Arubaanse luchthavenautoriteit verwacht dat de passagiersaantallen op het eiland verder 
gaan stijgen nu de vraag naar vliegreizen op de Amerikaanse markt weer toeneemt, en steeds 
meer Amerikanen zijn gevaccineerd. 

Op Aruba is het aantal besmettingen de laatste dagen licht afgenomen. Vrijdag waren 
er vijfhonderd drieëntachtig actieve besmettingen geregistreerd. De teller van het aantal 
mensen dat sinds maart vorig jaar aan het virus is overleden, staat op tweeënnegentig. In het 
ziekenhuis zijn drieëndertig patiënten met corona opgenomen, waarvan dertien op de 
intensive care. Daarbij zijn enkele patiënten die uit Curaçao zijn overgevlogen vanwege de 
nijpende situatie in het Curaçaose ziekenhuis. Bron: AD, 10 april 2021.   
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Alle werknemers van het bedrijf Wind Creek Aruba krijgen een bonus van driehonderd 
Amerikaanse dollar - zo'n 250 euro - als ze zich twee keer laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Wind Creek is eigenaar van Renaissance hotels op Aruba en Curaçao, 
verschillende casino's en Starbucks. In totaal komen zevenhonderdvijftig werknemers op 
Aruba in aanmerking voor de bonus, meldt de nieuwssite 24ora.com 

De Amerikaanse multinational die veel hotels, winkels en casino's in bezit heeft, wil zo goed 
mogelijk voorbereid zijn op de komst van Amerikaanse toeristen en laten zien dat 
zij veilig naar een van hun bedrijven kunnen komen. Die toeristen lijken in groten getale naar 
het eiland te komen nu steeds meer Amerikanen gevaccineerd zijn. Iedere toerist moet bij 
aankomst wel een negatieve PCR-test laten zien. Bron: AD, 13 april 2021. 

Bonaire 

De kinderopvang en de scholen op Bonaire gaan weer open, zo heeft gezaghebber Edison 
Rijna zondag bekendgemaakt. Op het eiland zijn nog steeds veel coronabesmettingen, maar 
omdat de docenten gevaccineerd zijn, kan het onderwijs vanaf maandag weer beginnen. 

In het voortgezet onderwijs worden de lessen zo georganiseerd dat docenten en leerlingen 1,5 
meter afstand kunnen houden. Op basisscholen is dat niet nodig. Rijna noemt het belangrijk 
dat op school iedereen zich aan de coronaregels houdt. Ouders mogen niet langer op school 
zijn dan strikt noodzakelijk. 

Bonaire voerde 18 maart een lockdown in vanwege de toename van het aantal besmettingen, 
dat betekende ook sluiting van de scholen. Volgens de cijfers van vrijdag 9 april hebben bijna 
6000 mensen zich inmiddels één keer laten vaccineren, meer dan 2000 mensen zijn al twee 
keer gevaccineerd, op een bevolking van ruim 20.000 personen. Bron: AD, 12 april 2021.  

Op Bonaire is het risiconiveau verlaagd van 6 naar 5 en wordt voorzichtig begonnen met 
het versoepelen van de coronamaatregelen. Van de ruim 20.000 bewoners hebben al meer 
dan 10.000 mensen zich geregistreerd voor een vaccinatie. Vanaf vandaag kan ook zonder 
afspraak een vaccinatie worden gehaald. 

De komende twee weken blijft de avondklok er van kracht, kan de horeca geen 
bezoekers ontvangen en mag er geen alcohol worden gedronken in de openbare ruimte. Wel 
mogen mensen vanaf vandaag afhaalmaaltijden weer zelf ophalen en hoeft 
restaurantpersoneel dat niet langer bij de auto af te leveren. 

Ook zijn de regels voor het ontvangen van bezoek thuis iets versoepeld en er mag meer buiten 
worden gesport. Op het eiland liggen acht coronapatiënten in het ziekenhuis , waarvan drie 
op de intensive care. In totaal zijn er sinds de uitbraak van de coronapandemie veertien 
mensen overleden op Bonaire. Bron: De Stentor, 16 april 2021. 

Curaçao  

Voor het eerst sinds een maand is het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus op 
Curaçao aanzienlijk gedaald. Zondag waren er 4.768 besmettingen op het eiland, een dag 
later staat het aantal op 4.472. Dat is een daling van bijna driehonderd personen. 

Er liggen nog steeds honderdachttien mensen in het ziekenhuis met een coronabesmetting, 
onder wie eenenveertig op de intensive care (ic). Van die laatste groep zijn er negen 
overgebracht naar de ic op Aruba. 

Het aantal besmettingen op Curaçao steeg enorm de afgelopen maand. Op 11 maart waren 
op het eiland nog slechts tweehonderdvijf mensen besmet met corona, lagen er vier personen 
met een coronabesmetting in het ziekenhuis en waren tweeëntwintig mensen overleden. 
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Precies een maand later waren er 4.768 besmettingen, waren honderdachtendertig Curaçaose 
patiënten opgenomen in het ziekenhuis (129 op Curaçao en 9 op Aruba) en zijn zesenzestig 
coronapatiënten overleden. Bron: AD, 13 april 2021.  
 
De lockdown op Curaçao, die geldt sinds 24 maart, wordt verlengd tot 30 april. Dat heeft 
minister-president Eugene Rhuggenaath donderdag bekendgemaakt. Dat betekent dat 
de avondklok van 19.00 uur tot 04.30 uur nog de hele maand blijft gelden. Ook mogen alleen 
essentiële winkels, zoals supermarkten en apotheken, de deuren openen. 
 
Het aantal coronabesmettingen is sinds enkele dagen aan het dalen, maar er is nog steeds 
sprake van een kritieke situatie in het ziekenhuis. Er liggen honderd coronapatiënten in het 
ziekenhuis, van wie veertig op de intensive care. Negen patiënten uit Curaçao zijn op de ic op 
Aruba opgenomen. Normaal heeft het CMC-ziekenhuis op Curaçao een ic-afdeling met zestien 
bedden. Het aantal doden bedraagt nu 78. Daarmee is het aantal coronadoden in de afgelopen 
drie weken verdriedubbeld. 
 
Rhuggenaath gaf aan dat de bevolking ook de komende weken zoveel mogelijk thuis moet 
blijven. Mensen mogen ook de rest van de maand maar twee dagen per week de straat op voor 
noodzakelijke zaken. Ook wordt iedereen op het hart gedrukt zich te registreren voor 
vaccinatie. Meer dan 65.000 mensen hebben zich al geregistreerd, meer dan 42.000 personen 
hebben hun eerste vaccin gehad. Daarvan hebben zo'n 13.000 al twee vaccins gehad. Bron: 
AD, 15 april 2021. 

Sint Maarten 

De overheid van Sint Maarten heeft woensdag de bevolking met klem opgeroepen zich te 
registreren voor een coronavaccinatie. De oproep komt nadat bij 24 
coronapatiënten de Britse variant is aangetroffen. Tot nu toe was die variant nog niet op Sint 
Maarten vastgesteld, alleen op het Franse gedeelte van het eiland. 

De Britse mutant was wel al eerder aangetroffen op Aruba, Curaçao en Bonaire. De overheid 
van Sint Maarten liet eerder deze maand weten geen passagiers uit die eilanden meer toe te 
laten. Een deel van de mensen bij wie de variant nu is ontdekt, heeft onlangs gereisd naar 
Aruba en Curaçao. Maar bij een groot gedeelte is dat niet het geval. Daarom denkt de overheid 
dat er al meerdere lokale besmettingen hebben plaatsgevonden. 

De overheid is al enige tijd bezig mensen te motiveren zich te registreren. Nu de Britse variant 
is aangetroffen wordt de prikcapaciteit uitgebreid naar maximaal 1000 injecties per dag en 
worden mensen nog meer aangespoord zich te registreren. Vorige week vrijdag 
stuurde Nederland meer dan 15.000 dosis van het Pfizer-vaccin. Dat was al de derde lading 
vaccins vanuit Nederland. 

Het doel is 34.000 mensen volledig te vaccineren. Dinsdag hadden meer dan 10.000 mensen 
hun eerste vaccinatie gekregen, daarvan hebben bijna vijfduizend ook hun tweede prik gehad. 
Het aantal geregistreerde besmettingen op Sint Maarten is al lange tijd relatief laag, woensdag 
betrof het 36 patiënten. Het dodental staat al lange tijd op 27 en er ligt maar één coronapatiënt 
in het ziekenhuis. Bron: AD, 15 april 2021.  

Oekraïne  

Oekraïne heeft donderdag een begin gemaakt met het vaccineren van atleten die 
komende zomer deelnemen aan de Olympische en Paralympische Spelen in 
Tokio. Ongeveer dertig Oekraïense sporters kregen voor het oog van de camera's een eerste 
injectie met het Chinese vaccin CoronaVac in een ziekenhuis in Kiev. 
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‘Ik wil toch een soort van bescherming’, vertelde Daria Tichova, een 35-jarige sportschutter, 
aan persbureau AFP. Ze meldde ook dat de rest van het team reikhalzend uitkeek naar het 

vaccin. 

Volgens het Oekraïense ministerie van Sport zijn er meer dan genoeg vaccins voor de atleten 
van het land, maar de atleten beslissen zelf of ze al dan niet gevaccineerd worden. 

In Nederland kondigde sportkoepel NOC*NSF woensdag aan zo snel mogelijk met vaccineren 
tegen corona te beginnen. Dat gebeurde een dag nadat demissionair minister van 
Volksgezondheid Hugo de Jonge de Tweede Kamer per brief had gemeld dat de olympiërs 
versneld worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Onder meer Australië, Nieuw-Zeeland 
en Rusland kondigden eerder al aan sporters met voorrang in te enten. Bron: AD, 15 april 
2021. 

Rusland  

In Rusland zijn inmiddels meer dan acht miljoen mensen gevaccineerd tegen het 
coronavirus, laat vicepremier Tatiana Golikova weten. De afgelopen zes weken kregen 
zo'n drie miljoen van de 144 miljoen Russen een prik. Het land meldt vandaag 8995 nieuwe 
besmettingen en 397 sterfgevallen door Covid-19. Bron: De Stentor, 16 april 2021. 

Kirgizië  

De Kirgizische minister voor Volksgezondheid, Alymkadyr Beishenaliyev, promoot een 
lokaal gemaakt kruidendrankje als homeopathisch wondermiddel tegen Covid-19. Ook 
de premier van het Centraal-Aziatische land zweert erbij. Alles zou aankomen op de juiste 
dosering, volgens de gezondheidsminister. 

Experts zijn er echter zeker van dat het sap van de wortels van de Monnikskap (Aconitum 
soongaricum) zeer giftig is en daardoor behoorlijk link. Om zijn gezondheidsclaim kracht bij 
te zetten, dronk Beishenaliyev het goedje tijdens een online presentatie. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd. Bron: De Stentor, 17 april 2021. 

  

© Schermafbeelding — De Kirgizische minister voor Volksgezondheid en zijn giftige 
kruidendrankje 
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België  

In het centrum van Antwerpen is voorbije nacht een man uit Deurne om het leven gekomen 
na een val uit het raam van een hotel. Dat meldt het Antwerps parket. De 21-jarige probeerde 
te ontkomen aan een politiecontrole tijdens een lockdownfeestje. 

De politie kwam om vier uur ‘s morgens ter plaatse in een hotel aan de Meistraat in Antwerpen 
na verschillende oproepen van lawaaioverlast in een kamer op de bovenste verdieping, zegt 
het parket. Ook het hotelpersoneel had de gasten al tevergeefs aangesproken. Bij aankomst 
van de politie probeerden de acht aanwezigen zich te verstoppen. 

Een jongeman uit Deurne kroop uit het raam en viel naar beneden. De aanwezige politie-
inspecteurs probeerden het slachtoffer te reanimeren tot aankomst van het medisch 
personeel, maar die pogingen konden niet helpen. 

De andere hotelgasten, het hotelpersoneel en de betrokken politiemensen waren zwaar onder 
de indruk van de feiten en werden opgevangen door de dienst slachtofferzorg. Het parket gaat 
een onderzoeksrechter vorderen om de precieze omstandigheden van het overlijden te 
onderzoeken. 

‘Ik ben geschokt door het overlijden van een jonge Antwerpenaar vannacht’, laat burgemeester 
Bart De Wever (N-VA) weten in een reactie. ‘Ik wil mijn medeleven betuigen aan zijn familie en 
naasten. Het gerechtelijk onderzoek naar deze verschrikkelijke gebeurtenis loopt.’ 

De burgemeester merkt dat al sinds de start van de controles op lockdownfeestjes, mensen 
zich proberen te onttrekken aan de politie. ‘De veiligheidsdiensten hebben echter ons 
algemeen belang voor ogen en zijn er om ons te helpen waar nodig’, zegt hij. 
‘Politiemedewerkers in heel dit land hebben het voorbije jaar bewezen in uitzonderlijke 
omstandigheden professioneel en integer hun moeilijke opdracht uit te voeren. Maar het 
overlijden van zo’n jong iemand confronteert ons pijnlijk met de gevolgen van lange 
lockdownperiodes op het mentaal welzijn, in het bijzonder van jongeren. Ik hoop dat we 
hierover in alle sereniteit het maatschappelijk debat zullen voeren.’ Bron: De Morgen, 11 april 
2021.  

Luik laat terrassen openen op 1 mei, ongeacht beslissing Overlegcomité. De gouverneur 
van Luik en een reeks burgemeesters uit de provincie zullen toelaten dat horecazaken hun 
terrassen openen op 1 mei, ook als het Overlegcomité morgen beslist dat het nog niet mag. Dat 
meldt de Franstalige nieuwssite RTL Info na een rondvraag. 

De federale regering stelde de horeca eerder dit jaar in het vooruitzicht dat ze op 1 mei zou 
mogen heropenen. Als de epidemiologische situatie het toeliet, welteverstaan. De coronacijfers 
dalen echter niet zo snel als gehoopt en coronacommissaris Pedro Facon liet dit weekend in 
de krant De Tijd al verstaan dat de datum misschien beter opgeschoven zou worden naar 
midden mei. 

Hoewel Horeca Vlaanderen niet gewonnen is voor een gedeeltelijke heropening van alleen de 
terrassen wegens niet rendabel, gaan er wel steeds meer stemmen voor op. Horecazaken in 
de provincie Luik die hun terrassen weer openen op 1 mei, zullen alvast geen repercussies 
moeten vrezen, ook als het Overlegcomité anders beslist. Dat zeggen toch de gouverneur, de 
burgemeester van Luik en enkele van zijn collega's. 

‘Als je op 1 mei de terrassen opent, weet dan dat ik me daar niet tegen zal verzetten’, aldus 
gouverneur Hervé Jamar. Burgemeester Willy Demeyer van Luik sprong meteen op de kar. Hij 
ziet er een mogelijkheid in om een einde te maken aan de illegale feestjes in zijn stad. “De 
politie van Luik is moe", zegt hij aan RTL Info. ‘Ze heeft het steeds moeilijker om tussenbeide 
te komen bij manifestaties en ik denk dat de politie in dat opzicht een vorm van begrip kan 
opbrengen.’ 
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Of de politie dan niet zal ingrijpen als de horeca haar terrassen opent op 1 mei terwijl dat 
eigenlijk nog niet mag? ‘Als het om terrassen gaat, denk ik het niet’, aldus Demeyer. Uit een 
rondvraag van de nieuwssite bij andere burgemeesters in de provincie bleek dat er 
verscheidene zijn die dat voorbeeld zullen volgen. 

 

Afgelopen donderdag was het opnieuw prijs in Luik. Volgens de politie verzamelden toen 150 
mensen voor een protestactie tegen de coronamaatregelen. Er was ook een delegatie van de 
horeca aanwezig. Beeld Belga 

Geplande vaccinatie met J&J gaat in België gewoon door, ondanks opschorting in VS 
De Verenigde Staten schorten het gebruik van het coronavaccin van Johnson & Johnson met 
onmiddellijke ingang op, nadat er bij zes personen bloedklonters werden vastgesteld. In ons 
land houdt de taskforce vaccinatie de situatie nauwlettend in het oog, maar gaat de vaccinatie 
voorlopig door zoals gepland. 

De eerste 36.000 vaccins van Johnson Johnson werden gisteren aan ons land geleverd. 
Normaal gezien worden volgende week de eerste Belgen ingeënt met het vaccin. Die geplande 
vaccinatie gaat, ondanks het nieuws in de VS, voorlopig gewoon door. ‘We houden de situatie 
nauwgezet in de gaten, en dat gebeurt ook op Europees niveau’, aldus Gudrun Briat, 
woordvoerster van de taskforce vaccinatie. ‘Momenteel hebben we echter geen enkel signaal 
gekregen dat we de geplande vaccinatie moeten stopzetten.’ 

Op 11 maart kreeg het vaccin van Johnson Johnson als vierde coronavaccin groen licht van 
het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Dat werd omschreven als een belangrijke stap 
voor de vaccinatiecampagne, omdat van het middel van Johnson Johnson in tegenstelling tot 
de andere coronavaccins één prikje volstaat. In totaal rekent België in het tweede kwartaal op 
1,4 miljoen dosissen van het vaccin. Bron: De Morgen, 13 april 2021. 

Meeste nieuwe besmettingen bij twintigers ‘De cijfers kleuren groen, maar enkel 
lichtgroen’, zegt viroloog Steven Van Gucht tijdens de tweewekelijkse persconferentie van het 
Crisiscentrum. ‘We willen liever donkergroen zien in deze lenteperiode. De ziekenhuisopnames 
en besmettingscijfers blijven dalen aan hetzelfde tempo. We hopen in de komende dagen een 
snellere daling te mogen waarnemen. De bezetting op intensieve zorg schommelt rond 900 
bedden. Bijna alle erkende bedden op intensieve zorg liggen volzet. Zoals verwacht stijgen de 
sterftecijfers nog door. We hopen een stabilisatie te mogen zien.’ 

‘Er werd fors minder getest (-32 procent). Dat is typisch voor de vakantieperiode. We zien dat 
het percentage positieve testen gestegen is tot 9,4 procent. Begin maart lag dit op 7 procent. 
Het betekent dat er nog veel virus circuleert. Er is een daling bij de 60-plussers. De daling 
blijft het meest uitgesproken bij kinderen en tieners (39 en 28 procent lager dan vorige week).’ 

‘De meeste besmettingen zien we bij de twintigers (17 procent van nieuwe besmettingen). De 
daling is hier het minst uitgesproken (-10 procent). De daling doet zich gelijkmatig voor in alle 
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gewesten: Wallonie (-22 procent), Vlaanderen en Brussels gewest (-18 procent). De 
besmettingscijfers halveren nu om de 22 dagen. Tegen 1 mei zitten we aan niveau van 2.000 
nieuwe besmettingen per dag aan dit tempo.’ 

Van Gucht gaf ook een update over de mobiliteitscijfers: ‘Onze mobiliteit is licht afgenomen 
sinds het paasweekend. Hopelijk kunnen we dit komende weken blijven aanhouden. Mobiliteit 
is geassocieerd met de besmettingscijfers. Het virus kan zich immers dan ook verplaatsen.’ 
Bron: De Morgen, 13 april 2021.  

Besmettingen vastgesteld in Leuvense gevangenis.  Acht gedetineerden van de gevangenis 
Leuven-Centraal hebben positief getest op het coronavirus. Dat schrijft Het Laatste Nieuws 
en wordt bevestigd door woordvoerder Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. Twee 
afdelingen zijn in quarantaine geplaatst. 

De eerste besmettingen zijn vorige week vrijdag vastgesteld. "Vijf gedetineerden van vleugel E 
raakten besmet. Zij zijn overgebracht naar de Covid-afdeling in Brugge", legt Van De Vijver 
uit. ‘Daarop is heel de vleugel getest. Gisteren (maandag, red.) zijn er dan nog drie extra 
besmettingen aan het licht gekomen.’ De personen die positief hebben getest, verblijven 
allemaal in isolatie. 

De tweede testronde voor vleugel E staat aanstaande vrijdag gepland. Iedereen verblijft 
intussen in preventieve quarantaine. Geen van de besmette personen heeft zware symptomen 
ontwikkeld. 

Gisteren is ook vleugel C volledig getest. De gedetineerden van die vleugel verblijven 
momenteel in preventieve quarantaine. De resultaten van de testen worden later vandaag 
verwacht. Afhankelijk daarvan worden eventuele bijkomende maatregelen genomen. Ook het 
personeel dat bij de twee afdelingen werkt, is getest. Hun resultaten zijn ook nog niet bekend. 
Bron: De Morgen, 13 april 2021. 

Modesector vraagt afschaffing verkoop op afspraak. Uit een nieuwe peiling van Mode Unie 
blijkt dat de situatie binnen de zelfstandige modesector met de dag nijpender wordt. In steden 
noteerden modehandelaars de afgelopen dagen een negatief omzetcijfer van zeventig procent 
tot zelfs negentig procent, vergeleken met de normale weekendomzet.  

De sectorfederatie pleit voor het afschaffen van het shoppen op afspraak: ‘Anders kunnen de 
verliezen niet meer opgehaald worden’, zegt Isolde Delanghe, directeur van sectorfederatie 
Mode Unie. ‘Zowel financieel als mentaal gaan modehandelaars hier aan kapot.’Bron: De 
Morgen, 13 april 2021.  

België in top tien van snelst vaccinerende landen in Europa. Dat blijkt uit cijfers van de 
statistische website Our World in Data, die onder meer door de Wereldgezondheidsorganisatie 
wordt gebruikt. 

Onze vaccinatiecampagne heeft de wind in de zeilen. Al meer dan 1,8 miljoen Belgen hebben 
al minstens één prik gekregen en ruim 621.000 zijn volledig ingeënt. Vorige week werden voor 
het eerst meer dan 100.000 vaccindoses toegediend in één dag tijd. Dat gebeurde zowel op 
donderdag als op vrijdag, met volgens de recentste cijfers respectievelijk 108.788 en 114.642 
geregistreerde vaccinaties. 

En de komende weken gaat het steeds sneller. In Vlaanderen alleen al staan deze week 
358.000 vaccinaties gepland, tweeënveertig procent meer dan vorige week. Toen waren het er 
253.000. De week na de paasvakantie loopt dat even terug tot naar verwachting 228.000 
vaccinaties, maar daarna gaan we een stijgende beweging tegemoet, aldus Dirk Dewolf, 
topman van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid, op een persbriefing afgelopen vrijdag. 
Bron: De Morgen, 13 april 2021. 
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Daling van ziekenhuisopnames zet door. De voorbije zeven dagen zijn er gemiddeld 253 
patiënten met Covid-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. De lichte daling van de 
ziekenhuisopnames zet daarmee gestaag door. Dat blijkt dinsdagochtend uit de gegevens van 
gezondheidsinstituut Sciensano. 

Momenteel liggen er 3.214 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Van hen worden er 919 
behandeld op de afdelingen intensieve zorg. Bron: De Morgen, 13 april 2021. 

 

 

Bron: De Morgen, 14 april 2021 
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De Belgische viroloog Marc van Ranst, die al vaker met de dood werd bedreigd, heeft zich 
opnieuw beklaagd over ernstige bedreigingen aan zijn adres. Dit keer gaat het om een 
horecaondernemer die onder meer schreef dat een "kogel nog te goed is voor die zak". Ook 
wenste hij Van Ranst "een trombose na vaccinatie" toe. 

Van Ranst, de Belgische Jaap van Dissel, heeft de politie gevraagd om de bedreigingen te 
onderzoeken. Het parket van Limburg is inmiddels een onderzoek naar de ernstige 
bedreigingen gestart. 

Op sociale media schreef Van Ranst de "voortdurende bedreigingen spuugzat" te zijn. Hij 
voegde eraan toe dat sommige politici en opiniemakers "goed moeten beseffen dat zij dit 
sfeertje faciliteren". 

Van Ranst geniet al zeker een half jaar extra politiebescherming vanwege eerdere 
doodsbedreigingen. Zo vroeg begin dit jaar een chef-kok op Facebook of iemand Van Ranst de 
kogel kon geven. De kok bood later zijn excuses aan en zei dat hij gefrustreerd was vanwege 
de strenge coronamaatregelen. Bron: AD, 13 april 2021. 

België zal morgen een beslissing nemen over het gebruik van reeds 
geleverde coronavaccins van Janssen (Johnson & Johnson), nu de Amerikanen de 
toediening tijdelijk opschorten. Afhankelijk van informatie van J&J zal worden beslist of de 
vaccins vanaf eind deze week worden toegediend, of dat de geleverde doses 'in quarantaine' 
gaan, aldus een lid van de Belgische taskforce vaccinatie. 

België ontving begin deze week een eerste lading, goed voor 36.000 prikken. Volgens het 
taskforce-lid heeft een korte pauze geen grote impact op het Belgische vaccinatieschema. Tot 
eind juni draait het programma vooral op het Pfizer/BioNTech-vaccin. Bron: AD, 13 april 
2021. 

Verzet binnen regering tegen strenge lijn: terrassen worden inzet Overlegcomité. Aan 
de vooravond van een nieuw Overlegcomité steken de Franstalige politici het vuur aan de lont: 
de terrassen moeten zo snel mogelijk open. Hoe een ‘onmogelijk standpunt’ plotseling 
algemeen goed lijkt geworden. Of juister: de beste tussenstap naar echte versoepelingen later 
dit voorjaar. Bron: De Morgen, 13 april 2021. 

Heropening binnenhoreca van zodra aantal bedden op intensieve onder 500 daalt. De 
eerste beslissingen van het Overlegcomité zijn bevestigd aan onze redactie. Zo zullen de 
kappers op 26 april weer mogen knippen en zullen de winkels dan weer zonder afspraak 
klanten mogen ontvangen. Verder gaan de terrassen van de horeca open op 8 mei en mag 
iedereen vanaf dan twee knuffelcontacten thuis ontvangen. De avondklok gaat diezelfde dag 
op de schop. Bron: HLN, 14 april 2021. 

België opent 8 mei de terrassen en heft dezelfde dag de avondklok op. In plaats van de 
avondklok wordt een samenscholingsverbod van kracht. Wel mogen onze zuiderburen weer 
twee  ‘knuffelcontacten' thuis ontvangen. Vanaf 26 april al mogen winkels weer klanten 
zonder afspraak ontvangen en mogen kappers weer gaan knippen, meldt Het Laatste 
Nieuws. Aanstaande maandag wordt tevens het reisverbod opgeheven en gaan de scholen 

weer open. Bron: De Stentor, 14 april 2021.   

‘Men speelt een gevaarlijk spel’, reageert viroloog Marc Van Ranst op de beslissingen van 
het Overlegcomité in VTM Nieuws. ‘Er wordt gesproken over risicobeheersing, maar hier mag 
niets fout gaan of men komt in de problemen.’ 

‘Er ontbreken nog heel wat details die het verschil kunnen maken’, vindt Van Ranst ook. ‘Er 
wordt bijvoorbeeld niet gesproken over hoe de terrassen opengaan en met wie je daar kan 
zitten.’ Dat zal volgens hem het verschil maken. 
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‘Er zullen hier een pak mensen blij mee zijn. Ook een aantal lobbygroepen zullen tevreden 
zijn, maar er zitten ook zware beslissingen in die niet goed doorgepraat zijn.’ Van Ranst 
verwijst onder andere naar de twee knuffelcontacten die vanaf 8 mei binnen mogen zitten. 
‘Die waren eerst bedoeld voor het binnenplan voor in juni. Dat is nu naar voren geschoven. 
Dat kan een enorme impact hebben.’ Bron: De Morgen, 14 april 2021. 

België schrapt verbod op niet-essentiële reizen. België schrapt aanstaande maandag 
het verbod op niet-essentiële reizen naar en vanuit het land. Premier De Croo waarschuwt 
echter dat reizigers die uit een 'rode' zone komen en langer dan 48 uur in België blijven nog 
steeds zeven dagen in volledige quarantaine moeten. Met coronatests op de eerste en zevende 
dag. 

Ook voor Nederlanders gaat die regel op. Ons land kleurt bijna geheel donkerrood op 
de officiële Europese 'coronakaart'. De Croo raadt reizen voor de lol hoe dan ook nog af. De 
Belgische quarantaine-eis blijft tot het Europese 'coronacertificaat' in gebruik is genomen, 
laat hij vandaag eveneens weten. 

Met het digitale of papieren certificaat kan iemand straks bewijzen dat hij is 
ingeënt, recent negatief is getest of voldoende antilichamen heeft. Onderhandelingen tussen 
de lidstaten het Europees Parlement en de Europese Commissie kunnen mogelijk snel worden 
afgerond, zodat reizen binnen de EU in juni al makkelijker kan. Bron: AD, 14 april 2021. 

De steunmaatregelen voor de horeca blijven doorlopen, ook als de terrassen zullen openen. 
Dat verzekert Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Daarmee wordt voldaan aan de 
wens van Horeca Vlaanderen. 

‘De jeugd krijgt ook perspectief: evenementen met vijftig personen zijn niet ideaal, maar het is 
iets’, aldus Jambon. Bron: De Morgen, 14 april 2021. 

Frankrijk  

Frankrijk heeft besloten om de periode tussen de eerste en tweede coronavaccinatie te 
verlengen van vier naar zes weken. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid 
Olivier Veran laten weten aan de Franse krant Le Journal du Dimanche. Volgens de minister 
zullen zo meer mensen binnen een korte tijd gevaccineerd kunnen worden, zonder dat de 
bescherming bij de gevaccineerden zal afnemen. 

Frankrijk heeft de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna goedgekeurd. Veran zei ook dat 
vanaf maandag het AstraZeneca-vaccin beschikbaar is voor 55-plussers. 

Dagelijks worden in Frankrijk gemiddeld nog zo’n veertigduizend nieuwe 
besmettingen vastgesteld. Het land, dat vorig weekend opnieuw een strenge lockdown heeft 
ingesteld, passeert deze week naar verwachting de honderdduizend coronadoden.  Bron: AD, 
11 april 2021.  
 
Frankrijk schort alle vluchten van en naar Brazilië 'tot nader order' op. Parijs heeft beslist 
om tot nader order alle vluchten tussen Brazilië en Frankrijk op te schorten wegens 
ongerustheid over de Braziliaanse coronavariant. Dat heeft de Franse premier Jean Castex 
vandaag bekendgemaakt. 
 
‘We stellen vast dat de situatie erop achteruitgaat en we hebben daarom beslist om tot nader 
order alle vluchten te schrappen tussen Brazilië en Frankrijk’, aldus de regeringsleider. 
 
Brazilië blijft een van de zwaarst getroffen landen in de wereld. Gisteren werden er 35.785 
nieuwe besmettingen gemeld, en 1.480 Brazilianen overleden aan de gevolgen van het 
coronavirus. President Bolsonaro weigert om algemene coronamaatregelen voor heel het land 
in te roepen. 
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Sinds het begin van de pandemie registreerde het Zuid-Amerikaanse land al meer dan 13,5 
miljoen besmettingen. Het totale dodental staat na gisteren op 354.617. Bron: De Morgen, 13 
april 2021.   
 
Frankrijk blijft vertrouwen houden in de vaccins van Janssen en AstraZeneca. Over beide 
middelen is onrust ontstaan vanwege het minimale risico op trombose dat bij het gebruik van 
deze vaccins zou kunnen ontstaan bij vooral jongeren. 
 
Het vaccin van het Leidse bedrijf Janssen is in de EU al wel goedgekeurd, maar de fabrikant 
praat met de Europese Commissie en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) over wat 
er moet gebeuren met de reeds geleverde vaccins. 
 
Frankrijk houdt vast aan het plan om dit middel toe te dienen aan mensen ouder dan 55 jaar, 
zei een regeringswoordvoerder woensdag. Het AstraZeneca-vaccin wordt gezien als 'essentieel' 
in de strijd tegen Covid-19 en ook daarmee gaat het inenten door. Bron: De Stentor, 14 april 
2021.  
 
Franse overheid betaalt psycholoog voor peuters met coronastress. Franse kinderen 
mogen op kosten van de overheid naar de psycholoog als ze klachten hebben vanwege de 
coronacrisis. Dat heeft president Macron bekendgemaakt. Hij bezocht vandaag de 
kinderafdeling van een ziekenhuis in Reims.  
 
De coronacrisis hakt er ook bij jongeren hard in, zag de Franse president Macron tijdens een 
bezoek aan een ziekenhuis in Reims. Vandaag maakt hij bekend dat ook kinderen, die 
bijvoorbeeld stress ervaren of slapeloos zijn, naar een psycholoog mogen met hun 
coronaklachten. De overheid betaalt tien consulten. In de praktijk komt het erop neer dat zelfs 
peuters vanaf drie jaar naar een psycholoog kunnen. De bovengrens ligt op 17 jaar.  
 
In de praktijk mogen straks zelfs al peuters vanaf  drie jaar oud naar een psycholoog. De 
bovengrens ligt bij zeventien jaar. De overheid betaalt tien consulten. Het gaat bijvoorbeeld 
om kinderen die last hebben van stress of slapeloosheid. 
 
‘We moeten onze inspanningen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen’, zei Macron tijdens zijn 
bezoek aan het ziekenhuis. ‘Kinderen en tieners krijgen klachten en dat komt bovenop de 
epidemie zelf waar we al mee te maken hebben.’ 
 
Hij sprak er onder meer met een meisje dat was opgenomen met een depressie. Ze vertelde 
dat ze bang was voor een nieuwe lockdown. ‘We doen er alles aan om dat te voorkomen’, zei 
de president. Dat was opvallend want sinds begin deze maand gelden er in heel Frankrijk al 
weer nieuwe lockdownmaatregelen. 
 
Uit een onderzoek in Toulouse bleek eerder dat één op de vijf kinderen een vorm van 
posttraumatische stress ontwikkelde door alle beperkende maatregelen. Ze kregen 
bijvoorbeeld problemen omdat ze niet of beperkt hun huis uit konden. ‘Voorheen name we 
drie of vier kinderen per dag op met psychische klachten, nu zijn het er twaalf tot veertien’, 
zei Isabelle Claudet van het kinderziekenhuis in Toulouse vorige maand. Bron: AD: 14 april 
2021.  
 
 
Frankrijk is vandaag na Italië en Groot-Brittannië het derde Europese land geworden 
waar meer dan 100.000 mensen zijn gestorven aan het coronavirus.  
 
Er werden vandaag ongeveer 300 nieuwe coronadoden geregistreerd, waarmee het dodental 
op 100.077 komt te staan. Wereldwijd is Frankrijk het achtste land dat de macabere mijlpaal 
van 100.000 aan Covid-19 te wijten sterfgevallen passeert. 
 
Volgens experts ligt het daadwerkelijke dodental duizenden sterfgevallen hoger. Uit analyse 
van sterfaktes zou blijken dat sommige mensen die in bijvoorbeeld psychiatrische inrichtingen 
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of verpleeghuizen stierven aan corona, niet zijn meegenomen in de cijfers. Bron: AD, 15 april 
2021.   
 
 

 

Mia Montemaggi is nog altijd spoorloos  © AFP 

 
Frans meisje Mia (8) spoorloos: moeder gaf ‘complotdenkers’ opdracht voor ontvoering. 
Frankrijk is in de ban van de ontvoering van het meisje Mia (8). Zij werd dinsdag ontvoerd 
toen ze bij haar oma was. De politie vermoedt dat haar moeder met Mia naar het buitenland 
is gevlucht. Drie mannen zijn aangehouden op verdenking van het uitvoeren van de 
ontvoering. Volgens Franse media behoren zij tot een groepering die in de ban is van 
complotdenken. 
 
De kidnapping vond plaats in de gemeente Les Poulières (Vogezen). Twee mannen belden aan 
bij de oma, met de smoes dat ze van de jeugdbescherming waren. Een derde man wachtte in 
een bestelwagen, waarin Mia uiteindelijk werd meegenomen. Het gaat om mannen van 23, 58 
en 60 jaar oud.  
 
Justitie in Frankrijk stelt dat de ontvoerders verklaard hebben dat Lola Montemaggi (28), de 
moeder van Mia, opdracht gaf. Zij raakte eerder de voogdij over haar dochter kwijt, en was 
het daar niet mee eens. Ze mocht Mia voortaan maar twee keer per maand zien, en dan alleen 
in het bijzijn van een derde persoon. De grootmoeder van Mia kreeg de voorlopige voogdij 
toegewezen. 
 
De mannen die zijn aangehouden zijn volgens justitie in Frankrijk aanhangers van het 
‘survivalisme’, een groepering die sterk gekant is tegen het bestaande systeem. Recentelijk 
zouden hun denkbeelden volgens het Franse BFM TV zijn beïnvloed door samenzweringsclub 
Qanon en anti-coronasentimenten. In onderlinge berichten dreigden ze onder meer 
vaccinatiecentra op te blazen. Ook zouden ze het hebben gehad over kinderontvoeringen. Ze 
waren al in beeld bij de veiligheidsdiensten, maar dat kon niet voorkomen dat ze Mia 
ontvoerden, stelt justitie.  
 
De verdachten lieten in hun verhoren doorschemeren het idee te hebben gehad iets goeds te 
doen. Sociale diensten zien ze als een instituut van de elite voor pedofilie, waaruit kinderen 
bevrijd moeten worden.   
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Het huis waar Mia ontvoerd werd  © AFP 

De ontvoerders klopten bij de oma aan voor ‘een onverwachte inspectie’ en maakten haar wijs 
dat het kind mee moest naar hun bureau, zei procureur Nicolas Heitz vandaag op een 
persconferentie. ,,Daar was zogenaamd een ontmoeting met haar moeder gepland. Door de 
naam van een begeleider van Mia te noemen, probeerden ze het vertrouwen van oma te 
winnen. Ze toonden ook documenten met het logo van het ministerie van Justitie.” 

Het duo kreeg Mia zonder geweld mee, de list was geslaagd. De overdonderde oma hield er 
echter een slecht gevoel aan over en dus belde ze de instantie op. Daar verzekerden ze haar 
dat er die dag niemand langs zou komen. Meteen werd groot alarm geslagen. Van Mia en Lola 
ontbreekt sindsdien ieder spoor. 

 
 

Lola Montemaggi  © AFP 

De drie ontvoerders werden in de nacht van woensdag op donderdag uit hun bed gelicht in 
Parijs, Seine-et-Marne en Les Lilas. In het huis van een van de verdachten werd materiaal 
aangetroffen om explosieven te maken. Een van de verdachte zei in zijn verhoor dat de 
mannen zich verzetten ‘tegen de barbaarsheid van het systeem’. ‘Dankzij ons is een meisje 
weer herenigd met haar moeder.’ 

Het gerecht pakte ook een vierde verdachte. Hij vertoeft in hetzelfde milieu. Bron: De Stentor, 
16 april 2021. 
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VK  Verenigd Koninkrijk  

  

 

 

Een mijlpaal voor het vaccinatieprogramma', noemt de Britse gezondheidsdienst NHS de 

komst van het derde coronavaccin in Engeland. Vanaf vandaag kan er op eenentwintig 

locaties ook worden geprikt met het vaccin van Moderna. Wales en Schotland begonnen vorige 

week al met vaccinaties met het Moderna-vaccin. 

Er zijn zeventien miljoen doses van het middel besteld, waarmee achtenhalf 

miljoen mensen volledig kunnen worden gevaccineerd. Het Verenigd Koninkrijk is binnen 
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Europa de absolute koploper qua inentingen. Ruim tweeëndertig miljoen Britten hebben al 

een eerste dosis gehad. Bijna 7,7 miljoen van hen al twee. Bron: AD, 13 april 2021. 

In Engeland mogen pubs met voldoende buitenruimte maandag hun terrassen weer 
openen. Welkom nieuws voor de sector die na een maandenlange gedwongen sluiting op zijn 
laatste benen loopt. 

Voor de uitbaters van The Green Man-pub in het Engelse Ropsley kende de pandemie heel 
wat tegenslagen. Een daarvan: ruim negenduizend liter bier moest er door de gootsteen 
worden gespoeld. ‘Pils en cider kun je heel wat maanden bewaren’, legt mede-eigenaar Phil 
Docherty uit. ‘Maar onze ales en bitters zijn na vier tot acht weken over datum. Terwijl we 
maanden achtereen dicht moesten. Gelukkig konden we er nog een kleine vergoeding van de 
brouwerij voor krijgen.’ 

Na een maandenlange gedwongen sluiting gaan in Engeland maandag de terrassen weer open. 
Het is de volgende stap in de voorzichtige heropening van de Britse economie. Ondersteund 
door een relatief hoge vaccinatiegraad en een relatief laag besmettingsaantal mogen niet alleen 
de winkels weer open, maar kunnen cafés, restaurants en pubs hun clientèle in de 
buitenlucht ook weer voorzien van bangers and mash en tot de rand gevulde pinten bier. En 
dat alles in de voorzichtige hoop dat de afgelopen lockdown dan toch misschien echt de laatste 
was. 

Bij The Green Man zijn Phil en Leanne Docherty de afgelopen dagen druk bezig geweest met 
het klaarmaken van hun terras, zo vertellen ze via een videoverbinding. Met twintig 
buitentafels is er plek voor zo’n  honderd gasten, al zullen sommige gasten genoegen moeten 
nemen met blootstelling aan het Engelse lenteweer. ‘We hebben een overdekt deel met 
terraswarmers, dat voldoet aan de minimumeis dat vijftig procent van de ruimte open moet 
zijn’, zegt Leanne. ‘Bij de andere tafels zal het weer een grote rol spelen.’ 

De heropening is welkom nieuws voor een sector die enorm hard getroffen is tijdens de 
pandemie, en die op zijn laatste benen loopt na een vol jaar van gedwongen sluitingen en 
gereduceerde capaciteit. ‘Helaas hebben zeker niet alle pubs het overleefd’, zegt Nik Antona 
van de Campaign for Real Ale, een organisatie die onder meer strijdt voor het behoud van 
Britse pubs. ‘Naar schatting tweeduizend pubs zijn op de fles gegaan. Dat is zo’n vijf procent 
van het totaal. Maar in werkelijkheid weten we pas dat een pub het niet heeft gered als ze 
straks niet meer heropenen.’ 

De verwachting is dat maandag slechts vier op de tien public houses de deuren heropenen – 
de rest heeft geen buitenruimte of onvoldoende terrastafels om heropening financieel 
aantrekkelijk te maken. Zij zullen nog zeker tot 17 mei moeten wachten. 

Het lot van de Engelse pub ligt onder een vergrootglas, en niet alleen vanwege de economische 
omvang van £ 23 mrd of de pakweg 900.000 banen waarvoor de sector goed is. De pub speelt 
op veel plekken een centrale rol in het openbare leven, zeker buiten de grote steden. ‘Als er 
een pub is, is er een gemeenschap’, zo omschreef de denktank Localis het afgelopen maand 
in een rapport over de sector. 

Voor Leanne en Phil Docherty was dat zes jaar geleden precies de reden om hun leven om te 
gooien en The Green Man over te nemen. Het was de laatste pub in het dorp en een 
ontwikkelaar wilde er appartementen van maken. ‘Dit is echt een gemeenschapspub’, zegt 
Leanne, die in Ropsley is opgegroeid. ‘Er zijn hier verder geen winkels. Dus dit is waar de 
lokale leesclub samenkomt, en wij runnen ook een lokale nieuwsbrief.’ 

Sinds 2001 is het pubaanbod in het Verenigd Koninkrijk al met een ruim een kwart 
teruggelopen. Ook de Britten zijn minder gaan drinken, terwijl de belasting op alcohol stevig 
is en pubvastgoed ook zwaar belast wordt. De panden zijn ook populair bij 
projectontwikkelaars, die pubs de voorbije jaren voor pakweg een half miljoen konden kopen, 
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en konden ombouwen tot zes of acht appartementen van £250.000 per stuk. Pubuitbaters 
zelf hadden daarbij dikwijls weinig te zeggen: hun panden zijn vaak in eigendom van brouwers 
of grotere bedrijven. Deze ‘pubcos’ konden zonder overleg beslissen over de toekomst van een 
pub. 

‘Gelukkig zijn er strengere regels gekomen waardoor het bestemmingsplan niet zomaar meer 
wordt gewijzigd’, zegt Antona van de Campaign for Real Ale. ‘Maar wij zijn bang dat pubcos 
en ontwikkelaars de pandemie aangrijpen om toch hun wil door te drijven. Er ligt nu immers 
een jaar met beroerde financiële resultaten, die kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat 
de pub niet meer levensvatbaar zou zijn.’ 

Voor de Docherty’s dreigt dat scenario niet: The Green Man is hun eigendom. Maar de 
pandemie heeft ze wel tussen de 70.000 en 90.000 pond spaargeld gekost. ‘Onze pub is 
populair, dus we zijn optimistisch over de toekomst’, zegt Phil. ‘Maar eerlijk gezegd is het niet 
te doen om ramingen over de toekomst te maken. We weten gewoon niet hoe het loopt met 
verdere beperkingen, lockdowns, of zelfs hoeveel personeel er nodig zal zijn om te werken met 
de coronamaatregelen.’ Bron: Het Financieële Dagblad, 11 april 2021.  

Winkels, kappers en horecazaken mochten vandaag in Engeland na ongeveer drie maanden 
de deuren weer openen. Nu de versoepelingen een feit zijn, trotseerden sommige Britten de 
vrieskou om klokslag middernacht al een pint te halen bij een café. Engelsen die weer naar 
de pub willen, moeten hun drankjes overigens nog wel buiten opdrinken. 

Ook bij kappers loopt het storm. Een kapperszaak in de Londense wijk Chelsea liet weten dat 
al 3000 klanten op een wachtlijst staan. Sommige Engelsen waren ook wel weer toe aan een 
knipbeurt. Een vrouw in Birmingham vertelde de omroep BBC dat ze voor het eerst in ruim 

een jaar weer bij de kapper zat. ‘Ik ga straks ook nog naar een terras’, zei ze. 

Bij winkelketen Primark in Nottingham vormde zich 's ochtends een enorme rij. Sommige 
mensen vertelden dat ze al om 05.00 uur waren opgestaan om er vroeg bij te kunnen zijn. De 
topvrouw van brancheorganisatie British Retail Consortium sprak over een 'grote dag' voor de 
detailhandel. Ze vertelde dat winkels tientallen miljarden ponden zijn misgelopen door de 
coronamaatregelen. 

Het Verenigd Koninkrijk behoort wereldwijd inmiddels tot de koplopers op 
vaccinatiegebied en is begonnen met het heropenen van de economie. Maatregelen worden 
stapsgewijs opgeheven. Britse regio's hebben zelf veel zeggenschap over hun coronabeleid. De 
winkels gingen vandaag ook open in Wales, maar in Schotland moeten ondernemers 
nog wachten tot 26 april. Bron: AD, 12 april 2021.  

Bijna een kwart van de Britten die officieel zijn geregistreerd als coronadoden, zijn 
volgens het Britse Bureau voor de Nationale Statistiek (ONS) eigenlijk niet aan Covid-19 
overleden. In een nieuwe aanvulling van het ONS staat volgens Britse media dat het in 23 
procent van de sterfgevallen gaat om mensen die weliswaar besmet waren met het 
coronavirus, maar niet als direct gevolg daarvan overleden. Als eerste doodsoorzaak staat er 
dan een andere aandoening aangegeven, maar ze staan wel in de lijst coronadoden, berichtten 
The Daily Mail en de Telegraph. Bron: De Stentor, 14 april 2021.  

Zwangere vrouwen in het Verenigd Koninkrijk kunnen ingeënt worden met de 
coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Uit Amerikaanse gegevens blijkt dat de 
twee vaccins veilig zijn voor zwangeren, motiveert de Britse gezondheidsautoriteit het advies. 

Vanwege onvoldoende gegevens over de risico's was tot nu toe het advies om zwangere 
vrouwen niet te vaccineren. Maar nu blijkt volgens de Britse autoriteit dat in de Verenigde 
Staten ongeveer 90.000 zwangere vrouwen zonder problemen gevaccineerd zijn. 
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Zwangere vrouwen die dat willen, kunnen daarom met Pfizer/BioNTech en Moderna 
gevaccineerd worden, ongeacht in welk stadium de zwangerschap zich bevindt. ‘Er zijn geen 
aanwijzingen dat andere vaccins onveilig zijn voor zwangere vrouwen, maar er is meer 
onderzoek nodig’, aldus de autoriteit. Bron: de Stentor, 16 april 2021.  

Twaalfhonderd Britse katholieke en anglicaanse geestelijken hebben de regering 
opgeroepen om geen vaccinatiepaspoort in te voeren. Dat zou volgens heen een 'medische 
apartheid' creëren, waarin mensen die geen coronaprik willen worden uitgesloten van 
belangrijke delen van het openbare leven. De geestelijken hebben hun vrees verwoord in 
een brief aan premier Boris  Johnson. 

Het Verenigd Koninkrijk is in Europa koploper op vaccinatiegebied en is al begonnen met 
het versoepelen van coronamaatregelen, maar het paspoort leidt tot verhitte discussies in de 
politiek. Voorstanders van zo'n vaccinatiebewijs denken juist dat de introductie 
ervan het makkelijker maakt om de coronaregels te versoepelen en bijvoorbeeld nachtclubs of 
theaters te heropenen.  

De kritische politici krijgen nu steun vanuit de kerk. De geestelijken noemen de mogelijke 
introductie van vaccinatiebewijzen 'een van de gevaarlijkste beleidsvoorstellen in de 
geschiedenis van de Britse politiek'. Ze waarschuwen dat een 'politiestaat' kan ontstaan, 
waarin de autoriteiten 'technologie gebruiken om bepaalde elementen van de levens 
van burgers te controleren'. Bron: De Stentor, 17 april 2021. 

Denemarken  

De Deense minister voor Volksgezondheid, Magnus Heunicke, heeft maandag tot 'Grote 
Vaccinatiedag' uitgeroepen. Vanaf juni moeten in het land 400.000 mensen per dag worden 
ingeënt en in aanloop daarnaar krijgen vandaag 100.000 Denen een coronaprik. Om de 
voortvarende aanpak mogelijk te maken, drukt Heunicke zijn landgenoten op het hart 
om vooral op tijd te komen bij de prikafspraken en 'de moed erin te houden'. 
 
Het merendeel van de Deense inentingen zal vandaag rond Kopenhagen worden gezet, waar 
ongeveer een derde van alle zes miljoen inwoners leeft. Verdeeld over het gehele 
Scandinavische land zijn 68 vaccinatielocaties ingericht. Een daarvan bevindt zich 
in  expositiecentrum Oeksnehallen in de hoofdstad, dat is gevestigd in een voormalige hal voor 
slachtvee. 
 
Het is de bedoeling dat 6000 mensen hier hun eerste vaccinatie ondergaan. ‘We 
nemen geen pauze en zullen continu doorprikken’, zegt het hoofd van de prikplek, Lone Munk 
Andersen. ‘Er zal geen hokje leeg blijven.' Tot nu toe heeft zo'n vijftien procent van de Deense 
bevolking een eerste prik gekregen, dat zijn er pakweg 870.000. Ongeveer de helft van hen 
heeft ook een tweede doses gehad. Bron: AD, 12 april 2021.   
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Denemarken stopt na een wekenlange prikpauze nu helemaal met het gebruik van het 
AstraZeneca-vaccin. Ook wordt het gebruik van het coronavaccin van het Leidse Janssen 
voorlopig opschort, berichten Deense media. Er zijn zorgen ontstaan over mogelijke zeldzame 
bijwerkingen door die vaccins.  

Denemarken besloot vorige maand al het gebruik van het AstraZeneca-vaccin stil te leggen. 
Het ging toen nog om een tijdelijke prikpauze. De autoriteiten zouden inmiddels hebben 
besloten dat ze niet meer verder willen met het middel, dat in verband is gebracht met een 
zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. 

Inmiddels is ook discussie ontstaan over het Janssen-vaccin. De Verenigde Staten kondigden 
dinsdag een prikpauze aan. Meerdere mensen hadden last gekregen van dezelfde klachten 
met bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes die waren gelinkt aan het middel van 
AstraZeneca, dat op een vergelijkbare wijze is geproduceerd. Bron: AD, 14 april 2021. 

Europeanen die zijn gevaccineerd kunnen naar Denemarken. Europeanen die zijn ingeënt 
met een coronavaccin kunnen in mei weer zonder beperkingen naar Denemarken reizen. Ze 
krijgen dan niet meer te maken met een testplicht en hoeven ook niet in quarantaine na 
aankomst, meldt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Het nieuwe beleid gaat gelden voor inwoners van EU-lidstaten en Schengenlanden waar het 
aantal besmettingen niet te hoog ligt. Mensen uit die landen mogen ook op vakantie in 
Denemarken, dat op 21 april begint met het stapsgewijs doorvoeren van versoepelingen in het 
reisbeleid. 

Het 5,8 miljoen inwoners tellende Denemarken maakt ook zelf haast met het vaccineren van 
inwoners. Het lukte de autoriteiten om maandag 104.824 doses te laten toedienen van de 
vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Dat betekent dat in een dag tijd bijna één op de 
vijftig Denen is gevaccineerd, het hoogste aantal tot dusver. Dat gebeurde in het kader van 
een grootschalige oefening voor een periode waarin meer vaccins beschikbaar zijn. Bron: AD, 
14 april 2021.  
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Noorwegen 

Noorwegen heeft nog geen besluit genomen over het hervatten van vaccinaties met het 
middel van AstraZeneca. Gezondheidsminister Bent Høie zegt over onvoldoende informatie te 
beschikken en wil eerst ook gegevens van andere landen over het coronavaccin afwachten. 

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

Eind maart zou het land al een besluit nemen over het gebruik van AstraZeneca, maar dat 
werd uitgesteld naar deze donderdag. De gezondheidsautoriteit van het land heeft wel 
geadviseerd om het middel niet meer te gebruiken. Bron: AD, 15 april 2021. 

Zweden  

Geen Janssen vaccin in Zweden. Zweden dient het coronavaccin van Janssen voorlopig niet 
toe. Dit vanwege het optreden van bloedklachten bij ingeënte personen. Johnson & Johnson, 
het moederbedrijf van Janssen, raadt het gebruik tot nader order af. Nederland en naar 
verluidt ook Denemarken namen eenzelfde besluit, net als de Verenigde Staten en Zuid-Afrika 
dat eerder deden. Frankrijk gaat er wel mee aan de slag, bij 55-plussers. Het wachten is op 
een nieuwe beoordeling van medicijnwaakhond EMA. Bron: De Stentor, 14 april 2021. 

Duitsland   

Duitslands grootste universiteitskliniek - Het Charité in Berlijn - slaat alarm om de derde 
coronagolf. Het ziekenhuis vreest de stroom aan coronapatiënten niet aan te kunnen. Begin 
dit jaar lagen de ic’s zo vol, dat er geen Covid-19-patiënten van buiten Berlijn meer werden 
opgevangen. 
 
Die situatie dreigt nu weer.  ‘Als de aantallen ernstig zieke Covid-19-patiënten die van 
de tweede golf overtreffen zullen we in een kritieke situatie belanden’, zegt bestuurslid Martin 
Kreis. Hij waarschuwt tevens dat veel ziekenhuispersoneel uitgeput is en met mentale 
klachten kampt. 
 
Duitsland zag het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken snel oplopen. Vooral 
mensen tussen de 30 jaar en 60 jaar belandden op de ic’s. Inmiddels zijn ruim vijftig miljoen 
coronatests uitgevoerd, waarvan er bijna drie miljoen positief waren. Het land registreerde 
ruim achtenzeventig duizend sterfgevallen aan Covid-19. Bron: AD, 10 april 2021. 

In Duitsland zijn tot nog toe tweeënveertig gevallen bekend van mensen die na vaccinatie met 
het AstraZeneca-vaccin bloedstolsels in de hersenen kregen. De medische toezichthouder, het 
Paul Ehrlich-instituut, heeft dat vrijdag bekendgemaakt. In drieëntwintig gevallen was er ook 
sprake van een laag aantal bloedplaatjes. 

In de meeste gevallen ging het om vrouwen tussen de 20 en 63 jaar. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat het middel van AstraZeneca in Duitsland ook vaker aan vrouwen is 
toegediend. Acht mensen zijn in Duitsland overleden aan de gevolgen van de zeldzame 
bijwerking. Het gaat om vijf vrouwen en drie mannen. 

Het Paul Ehrlich-instituut meldt dat ook bij drie vrouwen (34-81 jaar) en vier mannen (81-86 
jaar) trombose in de hersenen is vastgesteld na vaccinatie met het middel 
van Pfizer/BioNTech. De combinatie met een verlaging van het aantal bloedplaatjes kwam niet 
voor. 
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Duitsland heeft het gebruik van het AstraZeneca-vaccin net als Nederland beperkt tot 60-
plussers. Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau EMA is er waarschijnlijk een 
verband tussen het vaccin en de zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels 
(trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Enkele tientallen mensen in 
Europa kregen na toediening van het AstraZeneca-vaccin daarvan last. Bron: AD, 10 april 
2021.    

Een 74-jarige man uit Dingolfing-Landau, zo’n honderd kilometer ten noordoosten van 
München, is zondag overleden vlak nadat hij een coronaprik had gekregen. Het slachtoffer 
werd levenloos aangetroffen in zijn auto. Ondanks eerste hulp en reanimatie door het 
personeel van het vaccinatiecentrum, de hulpdiensten en een ingeschakelde spoedarts, kon 
de man niet worden gered. Hij was ingeënt met het vaccin van Biontech/Pfizer, maakte een 
districtswoordvoerder bekend.  

Autopsie moet uitwijzen of er een oorzakelijk verband is tussen de dood van de man en de 
vaccinatie. De spoedarts sluit natuurlijke doodsoorzaak niet uit. Het Paul Ehrlich Institut, dat 
onderdeel is van het federale ministerie van Volksgezondheid en mogelijke 
vaccinatiecomplicaties onderzoekt, alsook het gezondheidsministerie van de deelstaat Beieren 
zijn op de hoogte gebracht van de zaak. Bron: AD, 11 april 2021.  

Nederlandse en Duitse politie zoekt naar verdwenen man in Zwillbrocker Venn, na 
vondst achtergelaten bus 

Nederlandse en Duitse politie zoekt naar een man in het Zwillbrocker Venn, naar aanleiding 
van het aantreffen van een afgesloten bestelbus aan de Nederlandse kant van het 
natuurgebied. ‘Mensen maken zich zorgen over deze man.’ 

Vrijdagavond om 18.00 uur werd op de hoek van de Kloppendiek en de 
Eibergseweg/Holterhoekseweg een witte bestelbus aangetroffen. In de cabine ligt warme 
kleding, maar die is achtergelaten. Alles lijkt erop dat de bestuurder van de bus over de groene 
grens het veengebied is ingelopen. Buurtbewoners die de bus zien staan, hebben de politie 
gebeld. Het afgesloten achtergelaten voertuig staat op naam van een vijftiger uit Groningen. 
Bron: Tubantia, 10 april 2021. 

 

De aan het begin van de Kloppendiek geparkeerde bedrijfsbus van de man uit Groningen  © 
Peter Zandee   
 
Man die smokkelroute gebruikt om zonder test Duitsland binnen te komen brengt 
politiemacht op de been. Buurtbewoners sloegen vrijdagavond alarm, toen een achtergelaten 
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witte bedrijfsbus werd gevonden aan het begin van het pad naar het Zwillbrocker Venn. Aan 
boord van de bus lag werkkleding die nog warm was. Dat voedde de vrees voor een 
wanhoopsdaad. 
 
Nog dezelfde avond startten Duitse en Nederlandse politieagenten een zoektocht in het 
veengebied. Ook in schuren bij huizen en boerderijen tegen het veengebied aan werd gezocht, 
evenals in verschillende hutten zoals je die aan de rand van het veen vindt. Met een 
warmtecamera hoopten hulpverleners de eigenaar van de bus in het natuurgebied te 
traceren.  
 
Zaterdag werd een speurhond ingezet en spraken agenten wandelaars en fietsers aan. 
Verzocht werd uit te kijken naar een 50-jarige Nederlandse man. ‘Mogelijk wat verward, maar 
niet gevaarlijk’, werd er aan toegevoegd. 
 
Het Zwillbrocker Venn zoek je op voor de natuur. Om er te gluren naar de enige 
flamingokolonie buiten de Zuid-Franse Rhônedelta.  Houd je niet van de natuur, dan trekt de 
barokkerk van het grensdorpje Zwillbrock. Die staat hier sinds de reformatie, toen in de 
Nederlanden het protestantisme de staatsgodsdienst werd. Katholieken gingen hier quasi-
stiekem naar de mis, over de Kloppendiek.   
 

 
 

Nederlandse politieauto's net voor de groene grens, waar achter in het broedgebied bij het 
Zwillbrocker Venn wordt gezocht. © Peter Zandee 

 

In die zin is de Kloppendiek altijd een smokkelroute geweest. Van religieuze smokkel tot 
economische. Zondag werd duidelijk dat smokkel anno 2021 over wat anders kan gaan: om 
zonder verplichte negatieve corona-testuitslag in Duitsland te belanden. De gezochte 
Groninger zou in Duitsland een vriendin hebben willen bezoeken, maar beschikte niet over de 
juiste papieren. Door zijn bus in Nederland achter te laten, zou hij niet herkenbaar zijn aan 
zijn gele nummerplaten. Bron: De Stentor, 11 april 2021. 

Honderdtal mensen zonder testbewijs betrapt aan Duitse zijde van de grens. Ongeveer 
honderd mensen die geen bewijs bij zich hadden virusvrij te zijn, zijn afgelopen week bij 
steekproeven door de Duitse politie staande gehouden op Duitse bodem. Of er boetes volgen 
beslist elke stad of gemeente afzonderlijk waar de overtreding was.    

Nederland - waar aanzienlijk meer besmettingen zijn - wordt door Duitsland sinds de pasen 
gezien als hochinzidenzgebiet. Mensen die vanuit Nederland voet op Duitse bodem zetten 
moeten een testbewijs laten zien dat ze geen corona hebben. Zo'n bewijs mag in de meeste 
gevallen niet ouder dan 48 uur zijn. Wie geen bewijs kan overleggen loopt het risico op een 
boete die kan oplopen tot maximaal 25.000 euro. 
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De honderd zijn aangehouden in het grensgebied dat zich uitstrekt van Mönchengladbach tot 
Gronau. Het betreft mensen van diverse pluimage, volgens Uwe Esselborn, woordvoerder van 
de politie Kreis Kleve: ‘Het zijn Nederlanders die zonder bewijs geen corona te hebben de grens 
oversteken. Maar ook Duitsers die van Nederlandse campings of van zee komen. Of Polen of 
Roemenen die in Duitsland wonen en in Nederland werken. We sturen ze door naar het 
dichtbij zijnde teststation en dan kunnen ze hun weg vervolgen.’ Bron: AD, 12 april 2021.  

 

Politie staat aan de grensovergang in Ven-Zelderheide te controleren of mensen een negatieve 
coronatest op zak hebben als ze naar Duitsland willen of andersom. © Theo Peeters 
 
Angst voor hoge kosten weerhoudt arbeidsmigranten van coronatest: ‘Ze proberen 
controles te mijden’. Onder arbeidsmigranten die in Nederland werken en in Duitsland wonen, 
heerst veel onduidelijkheid over de verplichte coronatest bij de grens. Uit angst voor hoge 
kosten laten sommige arbeidsmigranten zich helemaal niet testen.  
 
Grenswerkers moeten sinds vorige week aan de  Duitse grens een negatief testbewijs kunnen 
laten zien dat niet ouder is dan tweeënzeventig uur. Dat betekent dat arbeidsmigranten zich 
twee tot drie keer per week moeten laten testen.  Bron: AD, 14 april 2021. 
 

 

 

Wout Weghorst  Inzet: als gast bij Aktuellen Sportstudio van de ZDF  © AFP 
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Weghorst op het matje bij Wolfsburg na ophef over corona-uitspraken.  VfL Wolfsburg 

gaat in gesprek met Wout Weghorst, nadat een optreden van de spits zaterdag in een Duits 

sportprogramma opnieuw voor ophef zorgde rond eerder gedane corona-uitspraken. In 

december postte Weghorst op zijn Instagramaccount enkele cryptische uitspraken over de 

pandemie. Zaterdag weigerde hij op televisie in de Aktuellen Sportstudio van de ZDF afstand 

te doen van zijn posts.  

Manager Jörg Schmadtke van VfL Wolfsburg bevestigt dat hij deze week het gesprek aangaat 

met Weghorst: ‘We gaan kijken hoe hij dit zelf uitlegt aan ons. Een eigen mening over algemene 

nieuwszaken is natuurlijk geen enkel probleem, maar zegt hij dat corona niet bestaat, dan is 

het echt wat anders. Dan zeg ik: dat heeft niets met een mening te maken. Dan is het een 

volledig verkeerde voorstelling van de feiten’, aldus Schmadtke, die pas sinds kort zelf is 

hersteld van corona. 

Weghorst werd zaterdag bij de ZDF geconfronteerd met zijn destijds snel verwijderde 

Instagram Stories uit december, die hij schaarde onder de noemer ‘coronahysterie’. ‘Stel je 

voor dat er een vaccin is dat zo veilig is dat je bedreigd moet worden om het te nemen, tegen 

een ziekte die zo dodelijk is dat je getest moet worden om te weten dat je het hebt’, zo meldde 

Weghorst vier maanden terug. 

Na zijn bericht kreeg hij veel kritiek. Weghorst, zaterdag: ‘Ik heb niemand willen beledigen en 

bied mijn excuses aan vanwege de reacties die ik gekregen heb, zeker voor de mensen die het 

anders geïnterpreteerd hebben. Ik heb het zeker niet zo bedoeld. Het enige wat voor mij 

belangrijk is, is dat ieder persoon voor zichzelf moet beslissen. Het is van belang om kritisch 

te kijken naar het coronavirus én de vaccinaties. Daar gaat het om. Op basis daarvan moet je 

goede beslissingen nemen voor jezelf en je eigen toekomst. Ik heb voor mezelf een beslissing 

genomen. Voor mij en mijn familie, mijn vriendin en mijn kinderen. Het is voor mij belangrijk 

dat iedereen voor zichzelf een beslissing neemt hierover. Het is in mijn optiek de beste 

beslissing.’ 

Volgens de Duitse televisiezender liet Weghorst een kans liggen afstand te doen van zijn 

uitspraken. ‘Ondanks meerdere verzoeken heeft hij geweigerd zich te distantiëren van zijn 

eerdere uitlatingen.’ Bron: AD, 12 april 2021. 

Duitsland is de grens van drie miljoen coronabesmettingen gepasseerd. Het Robert Koch-

instituut meldt vandaag 13.245 nieuwe besmettingen en 99 sterfgevallen. Daarmee komt het 

totale aantal coronagevallen op 3.011.513 en het sterftecijfer op 78.452. Duitsland telt bijna 

84 miljoen inwoners. 

Gisteren noemde het Duitse gezondheidsinstituut de situatie nog 'zeer, zeer ernstig' en 

bronnen binnen regeringspartij CDU zeggen dat bondskanselier Merkel om de verspreiding 

van het virus af te remmen nieuwe, landelijke maatregelen voorstaat. Ze sprak over een 'brug 

naar meer normaliteit' en dat dat een 'korte brug' moet zijn. Bron: AD, 12 april 2021.  
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Nederlanders passeren de Duitse grens bij de grensovergang tussen Denekamp en Nordhorn. 
Reizigers vanuit Nederland moeten zich online aanmelden en meteen een negatieve coronatest 
kunnen tonen. © ANP 
 
Gratis testen voor Nederlandse grensgangers na Duitse inzameling ‘Holland in Not’ 
 
Nederlanders die in Duitsland werken kunnen zich bij zeventig Duitse teststraten gratis laten 
testen op corona. Dat is mogelijk door een initiatief van twee Duitse ondernemers, die de 
crowdfundingactie ‘Holland in Not’ zijn begonnen. 
 
Duitsland eist sinds begin deze maand van alle Nederlanders die naar Duitsland reizen een 
bewijs van een negatieve testuitslag. Dat geldt ook voor mensen die dagelijks voor hun werk 
de grens met de oosterburen passeren. De test mag voor deze grensgangers bovendien maar 
maximaal 72 uur oud zijn. In de praktijk betekent dit twee keer per week testen, hetgeen 
handenvol geld kost.  De Duitse politie heeft de afgelopen week in de grensregio al zeker 
honderd mensen aangehouden die zo’n negatieve test niet konden overleggen. Welke boete 
daarop staat verschilt per deelstaat, maar kan in bijvoorbeeld Noordrijn-Westfalen op papier 
oplopen tot 25.000 euro. Bron: De Stentor, 13 april 2021.   
 
Merkel maakt wet waarmee ze zelf lockdowns kan opleggen. De Duitse bondskanselier 
Merkel en haar kabinet hebben een wetsvoorstel opgesteld waarmee ze buiten de deelstaten 
om zelf lockdowns te kunnen opleggen. Merkel acht federaal ingrijpen bij de bestrijding van 
het coronavirus noodzakelijk en ergert zich aan het feit dat de deelstaten keer op keer minder 
streng optreden. 
 
De maatregelen waartoe wel  gezamenlijk werd besloten, worden bovendien vaak 
halfslachtig of niet regionaal uitgevoerd. Wanneer de Bondsdag zoals verwacht akkoord gaat, 
kan de federale regering overal naar eigen inzicht ingrijpen. 
 
Een aantal deelstaten is fel tegenstander van Merkels plannen, waarmee ze 
bijvoorbeeld uitgaansverboden en contactbeperkingen kan afkondigen en scholen en 
winkels kan sluiten als de besmettingen ergens te hoog oplopen. Merkel noemt dit 'een 
noodrem'. Bron: AD, 13 april 2021.  
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60-minners krijgen ander vaccin dan AstraZeneca als tweede prik. Duitsers onder de 
zestig jaar die al een eerste dosis van het coronavaccin van AstraZeneca toegediend hebben 
gekregen, zullen voor hun tweede prik een ander vaccin krijgen. Dat hebben de federale 
regering en de deelstaatministers van Volksgezondheid van Duitsland dinsdagavond beslist. 
 
Duitsland besliste op 30 maart om het gebruik van het AstraZeneca-vaccin te beperken tot 
60-plussers wegens een klein risico op zeldzame bloedstolsels. Mensen jonger dan zestig jaar 
die voor die datum al een eerste dosis kregen, zullen nu een tweede prik krijgen met 
het Pfizer/BioNTech- vaccin of dat van Moderna. 
 
De minister van Volksgezondheid van Beieren en voorzitter van de ministerconferentie, Klaus 
Holetschek, heeft verzekerd dat de nieuwe werkwijze 'een goede bescherming' zal bieden. 
Bron: AD, 14 april 2021.  
 
De Duitse deelstaat Brandenburg die Berlijn omringt, geeft voorlopig geen termijnen meer 
vrij voor het maken van afspraken voor een eerste coronaprik. Aanleiding zijn knelpunten 
bij de levering van de vaccins van BionTech/Pfizer en Moderna.  Daardoor zouden de eerste 
vaccinaties de komende weken in het slechtste geval teruggebracht worden naar nul, aldus 
de deelstaatregering. 
 
Volgens deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Michael Stübgen (CDU) zullen 
de komende maand ongeveer 62.000 vaccins van beide bedrijven ontbreken. ,,Om vaccinatie 
met de tweede prik uit de bestaande vaccindoses voor zover mogelijk op peil te houden, zullen 
we niet langer afspraken laten maken voor de eerste prik'', zei de bewindsman woensdag in 
een vergadering met de Binnenland-commissie van het deelstaatparlement. 
 
Stübgen riep de federale overheid op om de beloofde hoeveelheden vaccindoses te verhogen. 
De federale en deelstaatministers van Volksgezondheid zijn overeengekomen dat mensen 
onder de 60 jaar die al een eerste prik met Astrazeneca hebben gekregen, een tweede prik met 
een ander vaccin krijgen. Achtergrond zijn de verdachte gevallen van een zeldzame 
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hersentrombose na vaccinatie met dat vaccin. Daarnaast worden 6.700 vaccindoses van 
Janssen voorlopig niet aan Brandenburg geleverd vanwege specifieke trombosegevallen. 
 
Volgens het Duitse RIVM kregen tot nu toe bijna 627.000 inwoners van de deelstaat al een 
eerste vaccinatie. Dit komt neer op een vaccinatiegraad van 17,1 procent. Zo'n 273.500 
mensen zijn al volledig ingeënt, wat 7,5 procent van alle Brandenburgers is. Bron: AD, 14 
april 2021.  
  
 

 
 
De Duitse bondskanselier Angela Merkel wordt morgen ingeënt met het coronavaccin van 
AstraZeneca. Dat zeggen bronnen tegen de Duitse krant Die Welt. Merkel is 66 jaar oud en 
behoort daarmee tot de groep die nog mag worden gevaccineerd met het middel. Duitsland en 
Nederland geven het coronavaccin momenteel alleen aan 60-plussers vanwege zorgen over 
mogelijke bijwerkingen. Het gaat om een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van 
bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes.  Bron: AD, 15 april 2021. 
 
 
Angela Merkel is vandaag ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. De Duitse bondskanselier 
is 66 jaar en kon gevaccineerd worden met dit middel dat in Duitsland uit voorzorg alleen 
aan 60-plussers wordt toegediend. In zeer zeldzame gevallen kan een gevaarlijke combinatie 
van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes optreden nadat het Brits-Zweedse vaccin is 
toegediend. 

‘Ik ben gelukkig dat ik vandaag de eerste vaccinatie met AstraZeneca heb gekregen’, zei Merkel 
volgens haar woordvoerder. ‘Ik wil iedereen bedanken die betrokken is bij de 
vaccinatiecampagne - en iedereen die is gevaccineerd. Vaccinatie is de sleutel om de pandemie 
de baas te worden.' Bron: De Stentor, 16 april 2021. 
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Het aantal bevestigde gevallen van coronavirus in Duitsland is met 29.426 gestegen 
tot 3.073 miljoen, de grootste stijging sinds 8 januari.  

Het dodental steeg met 293 tot 79.381, terwijl het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 
inwoners de afgelopen zeven dagen steeg tot 160,1. 

Bondskanselier Angela Merkel worstelt met sommige Duitse regio's die een hardere 
uitvoering van de coronamaatregelen niet willen implementeren, ondanks het  toenemende 
aantal besmettingen. Ze wil graag dat het parlement instemt met een extra bevoegdheid van 
de overheid om de strengere regels te kunnen afdwingen. 

De Duitse gezondheidsminister Jens Spahn heeft de deelstaten opgeroepen niet te 
wachten met veel strengere beperkingen op te leggen tot daar een wetswijziging voor is 
aangenomen.  

Volgens hem loopt het aantal nieuwe besmettingen uit de hand en wordt de toestand erger 
dan in de tweede golf van het virus vorig jaar. ‘We weten door de afgelopen herfst wat er 
gebeurt als we niet snel handelen’, aldus Spahn. Bron: AD, 15 april 2021. 

De Nederlandse en de Duitse overheid moeten samen de kosten van de verplichte 
coronatesten voor grenspendelaars met Duitsland vergoeden. Daarvoor pleiten de vijf 
Euregio-samenwerkingsverbanden aan de Nederlands-Duitse grens.  

De grensgemeenten in de Gelderse Achterhoek hebben dit vorige week al met hun Duitse 
buren geregeld. Volgens de Euregio's kunnen de kosten van de sinds kort in Duitsland 
verplichte test oplopen tot 1200 euro per persoon per maand. 

Dagelijks steken duizenden de grens over om in Nederland of in Duitsland te gaan werken. 
Daarnaast zijn er veel scholieren die net over de grens in Duitsland wonen, maar in Nederland 
op school zitten. Iedereen moet een negatieve coronatest bij zich hebben om Duitsland in te 
mogen.  

Zo'n test blijft 72 uur geldig, dus de meeste mensen moeten zich tweemaal per week laten 
testen. Aangezien de GGD dat niet doet moeten de grenspendelaars naar commerciële 
bureaus, die tussen de 60 euro en 150 euro per test vragen. Bron: AD, 15 april 2021.  

‘IC-medewerkers slaken de ene noodkreet na de andere, wie zijn wij om daar geen gehoor aan 
te geven', zegt de Duitse bondskanselier Merkel. Strengere regels zijn hard nodig. Zij dringt 
er bij de federale regering op aan om haar wetsvoorstel, dat deelstaten deels buiten spel zet 
bij het afkondigen van maatregelen, goed te keuren. 

Merkel wil een avondklok invoeren op de plekken waar het aantal nieuwe besmettingen per 
100.000 inwoners over een periode van zeven dagen boven de honderd ligt, maar krijgt daar 
veel kritiek op. Een avondklok tussen 21.00 uur en 05.00 uur moet volgens haar helpen om 
het aantal besmettingen terug te dringen. 

Het merendeel van de Duitsers is voorstander van strengere restricties, zoals lockdowns en 
een avondklok, in gebieden met een hoge besmettingsgraad. Deelstaten nemen het op basis 
van eigen zeggenschap niet altijd even nauw met de regels. ‘De derde golf heeft ons land stevig 
in zijn greep', aldus Merkel. Bron: De Stentor, 16 april 2021.  
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Polen  
 
Polen start vandaag met het geven van het Janssen-vaccin. Volgens het land wegen de 
voordelen van de prikken op tegen de nadelen. Onder meer Nederland heeft het gebruik van 
het Janssen-vaccin tot nader orde uitgesteld, nadat er in de VS enkele vrouwen een zeldzame 
vorm van trombose kregen. ‘We hebben nog geen problemen geconstateerd of gehoord dat 
mensen het vaccin weigerden’, zegt Michal Dworczyk, die namens de Poolse regering de 
vaccinatiecampagne begeleidt.  Bron: AD, 15 april 2021.  

 
‘Ons land was niet voorbereid op een epidemie van deze omvang’, zegt 
de Poolse epidemioloog Krzysztof Simon. ‘Er zijn geen bedden, er is geen personeel en 
stomweg geen reserves.' De derde coronagolf treft het Oost-Europese land hard en de 
verwachting is dat tachtig procent van alle coronapatiënten op de ic's komt te overlijden. 

De overvolle ziekenhuizen moeten het met minimum aan artsen doen. 
Anesthesist Kinga Szlachcic-Wyroba, in het Stefan Zeromski-ziekenhuis in Krakau, moet 17 
ic-patiënten behandelen met slechts drie collega's. ‘We doen fysiek wat we kunnen, maar 
zijn regelmatig niet in staat om de hulp te bieden die we willen', zegt ze. 

De kantine is voorzien van banken en slaapzakken, maar vaak genoeg is zelfs het nemen van 
pauze er niet bij. ‘Je kunt ons niet klonen', zegt de arts. Ze is uitgeput van de 24-
uursdiensten. Het aantal nieuwe coronagevallen gaat haar 'angstigste dromen' te boven. De 
afgelopen dagen telde Polen ruim achthonderd sterfgevallen per dag. Bron: De Stentor, 16 
april 2021. 

Tweehonderd euro korting voor vakantie naar Malta 

De eerste vijfendertig duizend toeristen die een vakantie boeken op het eiland Malta deze 
zomer, kunnen tot tweehonderd euro korting krijgen. De republiek in de Middellandse Zee 
hoopt zo het toerisme een boost te geven in coronatijden.  
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© Reuters — Valletta, de hoofdstad van Malta 

De kortingen zijn bestemd voor toeristen die een verblijf van minstens drie nachten boeken in 
een deelnemend hotel. Hoe meer sterren het hotel heeft, hoe groter de korting. Die bedraagt 
bijvoorbeeld tweehonderd euro in een vijfsterrenhotel (220 euro op het eiland 
Gozo), honderdvijftig euro in een viersterrenhotel en honderd euro in een driesterrenhotel. 

De actie maakt deel uit van een steunplan van twintig miljoen euro van de Maltese regering 
om de toerismesector een impuls te geven voor het zomerseizoen. 

Reizen en toerisme waren in 2019 goed voor  zestien procent van het bruto binnenlands 
product van Malta. Het land presenteert zich als een van de veiligste reisbestemmingen deze 
zomer, omdat het bovenaan de vaccinatietabellen van de Europese Unie staat. Vrijdag waren 
er meer dan 230.000 doses coronavaccin toegediend; ongeveer een derde van de 500.000 
inwoners heeft minstens één prik gekregen.  Bron: AD, 10 april 2021.   

Italië  
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Griekenland 

Griekenland opent toerisme vanaf 14 mei. Vakantiegangers uit de EU-landen, Servië en 
Groot-Brittannië kunnen vanaf 14 mei zonder een quarantaineverplichting naar Griekenland 
reizen. Reizigers zullen ofwel gevaccineerd moeten zijn, of een negatieve PCR-test moeten 
voorleggen. Athene schafte eind maart al de quarantaineplicht af voor bezoekers uit Israël.  

De Griekse regering maant de EU aan om een Europees vaccinatiepaspoort te ontwikkelen. 
Op die manier wil Athene de Griekse toerismesector redden, die normaal een vijfde van de 
Griekse economie vertegenwoordigt. Griekenland hoopt dat dat paspoort er tegen juni is. 
Bron: De Morgen, 13 april 2021.   

Griekenland wil af van de quarantaineplicht voor toeristen uit de Europese Unie. Zij 
moeten nu nog een week in zelfisolatie na aankomst. Die maatregel moet komende maandag 
al komen te vervallen, berichten Griekse media. 

Vakantiegangers uit Europese landen moeten straks wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Ze moeten ingeënt zijn tegen het coronavirus of een negatieve 
coronatestuitslag laten zien. Ook willen de autoriteiten steekproefsgewijs reizigers gaan 
testen. Experts moeten nog wel groen licht geven voor het plan van de Griekse regering. Dat 
zou vrijdag kunnen gebeuren. 

Toerisme is een belangrijke sector voor de Griekse economie. De autoriteiten waren eigenlijk 
van plan om maatregelen voor buitenlandse bezoekers op 14 mei te versoepelen, maar die 
datum wordt nu vervroegd. Ook toeristen uit de Verenigde Staten, Israël, het Verenigd 
Koninkrijk, Servië en de Verenigde Arabische Emiraten krijgen straks niet meer te maken met 
de verplichte zelfisolatie na aankomst. Bron: AD, 15 april 2021. 

 

Tsjechië  

De noodtoestand die in Tsjechië al meer dan vijf maanden van kracht is, loopt af. Daardoor 
zijn de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te gaan, vanaf maandag iets 
minder streng. 
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Sinds 5 oktober gold de noodtoestand in Tsjechië. Na meerdere verlengingen weigerde het 
parlement om de maatregel nog langer in stand te houden, tegen de wil van de regering in. 
Die wil de noodtoestand behouden uit vrees voor een overbelasting van de ziekenhuizen, 
aangezien het aantal nieuwe bevestigde besmettingen in het land weer stijgt. 

Desondanks zal vanaf maandag in elk geval geen avondklok meer gelden. Andere 
beperkingen, zoals de sluiting van restaurants en sommige winkels, en het dragen van een 
mondkapje in het openbaar, blijven wel verplicht. Bron: AD, 12 april 2021.  

Roemenië  

Drie coronapatiënten op een geïmproviseerde intensive care-afdeling in 
Boekarest zijn maandagavond overleden als gevolg van een storing in het 
zuurstoftoevoersysteem. Het gaat om vrouwen van boven de zestig jaar met een ernstige 
medische voorgeschiedenis. Dat hebben de autoriteiten in de Roemeense hoofdstad 
bekendgemaakt.  

De drie vrouwen lagen bij gebrek aan ruimte en bedden in een tot ic-afdeling omgebouwd 
voertuig geparkeerd voor de deur van een ziekenhuis in de Roemeense hoofdstad. Ze stierven 
aan een hartstilstand ondanks inspanningen van verplegend personeel de patiënten te 
redden. 'De ventilatoren werken niet meer als gevolg van een toename van de zuurstofdruk 
boven de toegestane limiet', luidt het in een verklaring van het Roemeense Departement voor 
Noodsituaties (DSU). Het voegt eraan toe dat een onderzoek naar het drama is geopend. 

Vijf andere patiënten zijn met spoed overgebracht naar andere ziekenhuizen in de hoofdstad. 

De ziekenhuizen worden er momenteel overspoeld met coronapatiënten door de derde golf van 
de pandemie. ‘We vechten al meer dan een jaar tegen de pandemie maar de druk op onze 
ziekenhuizen is erg groot’, reageerde premier Florin Citu tijdens een in allerijl georganiseerde 
persconferentie. 

Roemenië met zijn negentien miljoen inwoners overschreed afgelopen weekend de trieste 
mijlpaal van een miljoen coronagevallen. Zondag lagen 1.531 patiënten op de intensive care, 
een record sinds het uitbreken van de pandemie. Bron: AD, 12 april 2021. 

Turkije 

De Turkse gezondheidsautoriteiten hebben vandaag opnieuw 
recordaantallen nieuwe coronabesmettingen en overlijdens geregistreerd. De afgelopen 
vierentwintig uur werden 62.797 infecties met het virus vastgesteld en stierven er 
279 coronapatiënten.  

President Erdogan kondigde gisteren een gedeeltelijke lockdown aan tijdens de eerste twee 
weken van de islamitische vastenmaand ramadan. Hij waarschuwde voor strengere 
maatregelen als het niet lukt om de stijging in aantallen af te remmen. 

De restricties behelzen een reisverbod tussen steden, terugkeer naar online scholing, 
het sluiten van sport- en vrijetijdscentra en een verlenging van geldende avondklok. Volgens 
het ministerie voor Volksgezondheid maakt Turkije een derde golf mee. 

Zo'n vijfentachtig procent van alle huidige coronagevallen wordt veroorzaakt door de 
zogenoemde Britse variant van het virus. Turkije heeft al vier miljoen 
besmettingen vastgesteld en officieel ruim vierendertig duizend coronadoden geteld. Bron: 
AD, 14 april 2021.  
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Attractiepark Hellendoorn en Squash Utrecht zaterdag open 

Attractiepark Hellendoorn en Squash Utrecht zijn zaterdag beperkt open voor publiek. 
Bezoekers moeten naast een geldig entreebewijs ook een negatieve coronatest laten zien. De 
activiteiten zijn onderdeel van de pilots Testen voor Toegang. 

Volgens een woordvoerder van sportcentrum Squash Utrecht komen er zaterdag nog 
geen tweehonderd mensen squashen. De squashclub mag maximaal zeshonderdvijfenzeventig 
deelnemers toelaten. ‘We zitten niet volgeboekt omdat alleen mensen van 26 jaar en 
jonger mogen komen sporten. We moesten oudere leden en liefhebbers dus teleurstellen.’ 

Ook het Overijsselse attractiepark Hellendoorn had vrijdagmiddag nog plekken over voor 
bezoekers. ‘We hebben rond de  vijftienhonderd tickets verkocht’, zei een woordvoerder toen. 
‘Maar ik verwacht dat we nog wel gaan uitverkopen tot de tweeduizend kaartjes.’ Het 
attractiepark hoorde dinsdagavond dat het zaterdag open mocht. ‘Alles moest dus snel 
geregeld worden om het helemaal rond te krijgen. Ik verwacht veel pretparkliefhebbers die 
onze nieuwe attracties willen zien, maar ook gezinnen die een dagje uit willen.’ 

Naast Hellendoorn en Squash Utrecht zijn er zaterdag nog een aantal monumenten open. Het 
gaat om ruim twintig kastelen, forten, kerken en museumhuizen. Bron: AD, 10 april 2021.    
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© ANP — Bezoekers vermaken zich in Avonturenpark Hellendoorn, dat op 10 april voor een 
dag open was. Hellendoorn doet als eerste pretpark mee met een proef waarbij bezoekers met 
een negatieve coronatestuitslag op afspraak naar binnen mogen. 
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Website Artis niet bereikbaar direct na begin kaartverkoop 
 
De website van Artis is er vanochtend, direct nadat de kaartverkoop om 10.00 uur begon voor 
de driedaagse proefopening, uit geklapt. De Amsterdamse dierentuin doet komende vrijdag, 
zaterdag en zondag, mee met Testen voor Toegang. Op vertoon van een negatieve 
testuitslag en een toegangsbewijs mogen 5000 mensen per dag een bezoek aan de 
hoofdstedelijke zoo brengen. Bij reservering wordt een tijdvak aangegeven. In de 
binnenruimtes moet een mondkapje worden gedragen en overal geldt 
de anderhalvemeterregel. Volgens Artis wordt er hard gewerkt om de site weer in de lucht te 
krijgen. Bron: AD, 12 april 2021.   
 
 

Dieren in Artis krijgen bezoek  
 
De komende dagen krijgen de dieren in Artis weer bezoek en kunnen liefhebbers een concert 
bijwonen in het Concertgebouw. De Amsterdamse locaties doen vrijdag, zaterdag en zondag 
mee aan Testen voor toegang, waarbij mensen op vertoon van een negatieve coronatest naar 
binnen mogen. 

Per dag kunnen er 5000 bezoekers in het dierenpark terecht. Ze reserveren een kaartje voor 
een tijdvak. De bezoekers moeten in het park 1,5 meter afstand houden en in binnenruimtes 
een mondkapje dragen. Eerder deze week ontving Ouwehands Dierenpark in Rhenen alweer 
mensen in het kader van Testen voor toegang. 

De concerten van het Concertgebouworkest, dat vrijdagavond muziek speelt van Schumann 
en Mozart, en van het Radio Filharmonisch Orkest, dat zondagochtend komt met Brahms en 
Diepenbrock, waren binnen tien minuten uitverkocht. Op zaterdag volgt in de muziektempel 
het Groot Omroepkoor met de NTR Zaterdagmatinee, dat werk ten gehore brengt van Duruflé 
en Saint-Saëns. Eveneens is dan de wereldpremière van een speciaal gecomponeerd werk van 
de Nederlandse componist Bart Visman te horen. 

Er kunnen 425 belangstellenden in de zaal. Niet alleen de bezoekers maar ook alle musici en 
medewerkers worden getest. Bron: De Stentor, 16 april 2021. 

 

Kaartverkoop proef sneltest museabezoekers begonnen 

De kaartverkoop voor de proef met sneltesten voor museabezoekers is begonnen, meldt de 

Museumvereniging. Belangstellenden met een Museumkaart kunnen voor de week van 19 

april een kaartje reserveren via museum.nl/pilotsneltesten. In totaal zijn er 

zevenendertigduizend kaarten beschikbaar voor zeventien musea die allemaal drie 

dagen opengaan. Liefhebbers kunnen met het nummer van hun Museumkaart een tijdvak 

reserveren, waarna ze zich aansluitend kunnen melden voor een gratis sneltest. Bron: AD, 13 

april 2021. 

 
Besmettingsrisico bij testevenementen ongeveer net zo groot als thuis 

 
Indoorevenementen waarbij het publiek voornamelijk op één vaste plek zit, kunnen zo snel 
mogelijk weer plaatsvinden. Oók als er veel coronabesmettingen zijn. Dat concludeert Fieldlab 
Evenementen op basis van de eerste experimenten. Er moet wel worden voldaan aan een 
aantal maatregelen. 
 
Voetbalwedstrijden, theatervoorstellingen, congressen. Er is de afgelopen tijd flink getest met 
grote evenementen. Het doel: onderzoeken hoe tijdens de coronapandemie tóch evenementen 
georganiseerd kunnen worden. Wie deelneemt, moet een negatieve test hebben. 
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De eerste resultaten zijn bemoedigend, zegt het Fieldlab onderzoeksteam. Het 
besmettingsrisico bij de twee eerste Fieldlabs was ongeveer net zo groot als thuis. Het gaat 
daarbij om het Back to Live Congres op 15 februari en de theatervoorstelling van Guido 
Weijers op 20 februari, beide in het Beatrix Theater in Utrecht.  
 
Dit zijn zogenaamde Type I-evenementen: events die in een indoorlocatie plaatsvinden, waar 
het publiek zich rustig gedraagt en het gebeuren vooral op één vaste plek beleeft. Uit de twee 
experimenten bleek dat vooral een corona-toegangstest veel impact heeft op de 
coronabesmettingen. Daarnaast spelen onder meer de logistiek van het evenement en 
adequate ventilatie een rol.  
 
Volgens Fieldlab Evenementen kunnen dit soort evenementen zo snel mogelijk weer 
georganiseerd worden, ook bij een hoge besmettingsgraad. Daarbij dient wel te worden 
voldaan aan een aantal maatregelen. Zo moet de sneltest gedaan worden op een decentrale 
plaats dicht bij huis en maximaal 24 uur voor het einde van het evenement. Daarnaast moet 
er voor toegang gecontroleerd worden of bezoekers een negatief testresultaat hebben. Ook mag 
maximaal vijftig procent van de capaciteit van de locatie gebruikt worden. 
 
Daarbij is het wel toegestaan de maatregel die anderhalve meter afstand voorschrijft te 
doorbreken. Verder moeten groepen waar mogelijk van elkaar worden gescheiden en dienen 
bezoekers als zij zich verplaatsen een mondkapje te dragen.  
 

 
 

De Haarlemse band Chef’Special met leadzanger Joshua Nolet tijdens popfestival Back To 
Live. Ook dit was een Fieldlab-evenement. © ANP 

Tijdens de Fieldlabs worden diverse aspecten onderzocht. Zo keken de onderzoekers naar het 
gedrag van bezoekers. Houden die zich aan de instructies? Houden ze het mondkapje indien 
gevraagd op? Ook bekeken ze in hoeverre het door een goede selectie vooraf te voorkomen is 
dat besmette mensen naar het evenement komen. 

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vragen naar klachten en een temperatuurmeting vooraf. Ook 
werd onderzocht hoeveel contactmomenten er waren, hoe lang die waren en hoeveel afstand 
mensen hielden. Uit de eerste twee Fieldlabs bleek dat het aantal risicovolle contacten (binnen 
1,5 meter, langer dan 15 minuten) relatief beperkt is.  

Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, dat door de 
overheid wordt gesteund. Het kernteam voor het onderzoek bestaat onder meer uit 
medewerkers van het Fieldlab Evenementen programmateam, het Radboudumc, de TU Delft 
en onderzoekers van TNO en UTwente en TU Eindhoven. 
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De onderzoeksresultaten zijn aangeboden aan het kabinet dat op haar beurt het Outbreak 
Management Team (OMT) advies vraagt uit te brengen naar aanleiding van die resultaten. 
Bron: AD, 11 april 2021.   

 

 

Testevent op terrein Zwarte Cross 

Feestfabriek Alles Komt Goed BV, organisator van onder andere de Zwarte Cross en Mañana 
Mañana zet zaterdag 1 mei een test-event op touw op het Zwarte Cross-terrein, De Schans bij 
Lichtenvoorde. Startschotgala is toegankelijk voor tienduizend bezoekers.  

De kaartverkoop start op vrijdag 16 april om 11.00 uur. Tickets kunnen vanaf dat moment 
gekocht worden via startschotgala.nl. Dat heeft de organisatie dinsdagavond bekendgemaakt. 

Startschotgala is een testfestival en als zodanig onderdeel van een serie opschalingstesten van 
Fieldlab Evenementen; een initiatief van de overheid en de sectoren die zakelijke en 
publieksevenementen organiseren. Tijdens het Startschotgala wordt alles wat in voorgaande 
onderzoeken van Fieldlab Evenementen is getest op kleinere schaal, gemonitord met een hoger 
bezoekersaantal.  

‘De vraag is natuurlijk; weten de bezoekers nog hoe ze een feestje moeten bouwen en hoe er 
gedanst en gezongen kan worden binnen de anderhalve meter?’, vragen de initiatiefnemers in 
een persbericht zich af. Het evenement krijgt vorm met een grote festivaltent, het strand van 
De Schans en onder meer een feestelijk vuurwerk. Wat de line-up van de gecontracteerde 
artiesten betreft, zijn Mental Theo, De Paloma's, de Heinoos, The Dirty Daddies en 
FeestDJRuud vastgelegd. 

Mede-eigenaar Ronnie Degen van de Feestfabriek Alles Komt Goed BV: ‘Wij zijn verheugd met 
het vertrouwen van diverse overheidsinstanties en Fieldlab Evenementen om een omvangrijk 



57 

 

testfestival in het oosten van het land te mogen organiseren. De Feestfabriek is in dit geval 
verantwoordelijk voor de gehele productie van het festival, zoals het regelen van de 
vergunningen tot aan programmering. Mede dankzij de goede samenwerking met zowel 
gemeente Oost Gelre als alle hulpdiensten kunnen we dit Startschotgala realiseren en 
gezamenlijk een bijdrage leveren aan een veilige en verantwoorde manier om evenementen in 
de toekomst weer toegankelijk te maken voor een groter publiek.’ Bron: AD, 14 april 2021.  

 

© Marcel van Dorst 

Radio 538 organiseert in Breda Oranjedag: 10.000 bezoekers welkom 

Na een jaar zonder grote publieksevents pakt Radio 538 zaterdag 24 april uit met ‘538 
Oranjedag’. Op het Chasséveld in Breda zijn die dag 10.000 mensen welkom voor optredens 
van onder meer Davina Michelle, Snollebollekes, DI-RECT en Armin van Buuren. Het wordt 
het grootste Fieldlab testevenement tot nu toe.  

Radio 538 organiseert al 28 jaar het grootste Koningsdagevenement van Nederland. Omdat er 
dit jaar geen events mogen plaatsvinden op 27 april, brengt 538 met ‘538 Oranjedag’ op 
Koningsdag de leukste artiesten van ons land naar de Nederlandse huiskamers. De beelden 
worden opgenomen op 24 april. Tijdens de verjaardag van de koning is op Radio 538 een 
speciale uitzending te horen en op SBS 6, TV 538 en 538.nl wordt het spektakel ook integraal 
uitgezonden. 

‘538 Oranjedag’ wordt door Fieldlab Evenementen benut voor een opschalingstest, waarmee 
de tweede fase van praktijkonderzoeken wordt ingegaan. De doelstelling van deze tweede fase 
is om vast te stellen of ervaringen uit de eerste fase ook toepasbaar zijn bij grotere aantallen 
deelnemers. 
 
‘In Breda zijn we tijdens de coronapandemie steeds op zoek naar manieren hoe dingen op een 
verantwoorde en veilige manier wél kunnen’, reageert de Bredase burgemeester Paul Depla. 
‘De behoefte hieraan neemt ook toe in de samenleving. We zijn trots op het feit dat Fieldlab 
Evenementen in samenwerking met Radio 538 in onze stad zo’n belangrijk praktijkonderzoek 
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mag gaan uitvoeren van het kabinet. De ervaringen hieruit gaan ons weer een stap verder 
brengen in de richting van meer mogelijkheden.’ 

‘Wij zijn heel blij dat we vandaag een nieuwe reeks onderzoeken mogen aankondigen’,  vult 
Marcel Elbertse van Fieldlab Evenementen aan. ‘Het is mooi dat we deze opschalingstesten 
kunnen doen, waar we eerder opgedane kennis met hogere bezoekersaantallen kunnen 
toetsen. We realiseren ons terdege dat dit een absoluut voorrecht is, zeker als je kijkt naar 
het huidige epidemiologische beeld waar versoepelingen voorlopig even uitblijven. Deze nieuwe 
onderzoeken zijn echter essentieel voor de tweede fase van Fieldlab Evenementen.’ 
 
Coco Hermans, radiodirecteur bij 538 is verheugd dat haar zender is uitgekozen. ‘We zijn 
ongelooflijk trots en vereerd dat we samen met Fieldlab Evenementen ‘538 Oranjedag’ - het 
grootste testevent tot nu toe - mogen organiseren. Daar hebben wij, de artiesten, 538-dj’s en 
luisteraars allemaal lang naar uitgekeken. Op 27 april doen we dit nog eens over, maar dan 
samen met heel Nederland.’ 

Achter de schermen zijn de voorbereidingen met dj’s en artiesten voor het event op 24 april al 
in volle gang. En ook de locatie, het Chasséveld in Oranjestad Breda, maakt zich klaar voor 
de start van het evenement met 10.000 bezoekers. Kaarten zijn te krijgen via de website van 
536. Bron: BN De Stem, 13 april 2021.    

 

 

Een door de coronacrisis leeg Chasséveld, maar straks stroomt het weer vol voor het 538 
Koningsfeest. © Pix4Profs/ Ramon Mangold  
 
 

Horeca ziet 538-testevenement in Breda als mes in de rug: 'geef ons een 
plek op het terrein’ 

 
Bredase horecazaken hebben weinig begrip voor het festival dat 538 als onderdeel van de 
Fieldlab-testevenementen op zaterdag 24 april op het Chasséveld wil geven. Het voelt als een 
mes in de rug, zegt horecabaas Johan de Vos. Hij wil als horeca een plek op het 
evenemententerrein. ‘Dan lopen er hier straks dus duizenden mensen door de stad langs de 
dichte horeca. Dat is alsof je iemand meeneemt naar een snoepwinkel, maar je mag geen 
snoep kopen.’ 
 
Over de timing: ‘Rationeel gezien begrijp ik het, een testevenement, ergens op Breepark of zo. 
Als je dat als kabinet wil, heb ik daar best begrip voor. Maar in de binnenstad, zo'n evenement, 
met tienduizend mensen. De bekendmaking kwam een half uur na de persconferentie van 
Rutte en De Jonge, met weer een boodschap dat het allemaal langer gaat duren. Ik kreeg 
honderden reacties, mijn mobiel stond rood. Hoe kun je dit zo aankondigen. Onbegrijpelijk. 
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Dan gooi je geen bom naar binnen, dan ontploft het hele magazijn.’ Bron: BN De Stem, 14 
april 2021. 
 
Depla over 538 Oranjedag met 10.000 bezoekers: ‘Natuurlijk begrijp ik 
boosheid van Bredase horeca’ 

 
De gemeente Breda is drie weken geleden benaderd of ze interesse had in het organiseren van 
een Fieldlab-evenement. Enkele dagen later bleek dat het om 538 Oranjedag ging. Pas 
afgelopen dinsdag heeft het kabinet definitief het sein op groen gezet. 
 
Dat zegt burgemeester Paul Depla van Breda. ‘Eerder konden we hier niet over naar buiten 
communiceren, al heb ik de horeca eerder geïnformeerd dat dit ging spelen’, reageert hij op 
het gemor vanuit de plaatselijke horeca en de politiek over het muziekevenement dat zaterdag 
24 april op het Chasséveld zal plaatsvinden. Bron: BN De Stem, 14 april 2021.  
 
 

Ingelast debat in Breda over 538-testevenement op Chasséveld: Depla 
moet uitleg geven 

Burgemeester Paul Depla van Breda zal maandagavond 19 april in een extra 
raadsvergadering (20.00 uur) tekst en uitleg moeten geven over het toelaten van het 538-
testevenement op het Chasséveld. De behoefte aan een ingelaste vergadering is breed 
gedragen. 

De oppositie had erom gevraagd en krijgt steun van de coalitie. Vragen zijn onder meer: 
waarom is de raad gepasseerd? En welke afwegingen zijn gemaakt? 

Bredase horecazaken hebben weinig begrip voor het festival dat 538 als onderdeel van de 
Fieldlab-testevenementen op zaterdag 24 april op het Chasséveld wil geven. ‘Het voelt als een 
mes in de rug’, zegt horecabaas Johan de Vos. Hij wil als horeca een plek op het 
evenemententerrein. ‘Dan lopen er hier straks dus duizenden mensen door de stad langs de 
dichte horeca. Dat is alsof je iemand meeneemt naar een snoepwinkel, maar je mag geen 
snoep kopen.’ Bron: AD, 15 april 2021.   

Geen rol voor Bredase horeca tijdens 538 Oranjedag 

De Bredase horeca zal geen rol spelen tijdens 538 Oranjedag op zaterdag 24 april. Wel heeft 
Radio 538 ter compensatie toegezegd om iets anders voor de stad te organiseren waarvan de 
horeca profijt kan hebben. 

Dat zegt bestuurder Johan de Vos van de plaatselijke afdeling van Koninklijke Horeca 
Nederland. De toezegging door Radio 538 is gedaan tijdens een gesprek dat hij donderdag had 
met de commerciële zender en de gemeente Breda. Bron: BN De Stem, 15 april 2021. 

538 Oranjedag is uitverkocht 

Het grootse Fieldlab-evenement tot nu toe, 538 Oranjedag, is uitverkocht. Na de aankondiging 
dinsdagavond werden er in totaal meer dan één miljoen tickets aangevraagd. Er waren 
tienduizend kaarten beschikbaar. De tickets zijn afgelopen dagen toegekend door middel van 
loting, maakte 538 donderdag bekend. 

Het evenement vindt plaats op het Chasseveld in Breda. Horecaondernemers in de stad 
reageerden woedend op het testevenement. Zij voelden zich geschoffeerd dat er in de stad wel 
een groot evenement mag plaatsvinden, terwijl zij al maanden geen gasten mogen ontvangen 
vanwege de coronamaatregelen. 
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Radio 538 en de Bredase horeca bespreken binnenkort hoe ze kunnen samenwerken. 
Koninklijke Horeca Nederland eiste een gesprek met de radiozender over hoe lokale 
ondernemers kunnen meeprofiteren van het grote evenement. Dat zou bijvoorbeeld kunnen 
door de eet- en drankvoorziening tijdens het evenement in handen te geven van de Bredase 
horeca. Volgens de gemeentewoordvoerder wordt daarover nog tussen de partijen gesproken. 
Bron: AD, 15 april 2021.   

Grote zorgen bij Amphia over 538 Oranjedag in Breda: 'Niet ondenkbaar 
dat medisch acute situaties ontstaan’ 

BREDA - Het Amphia Ziekenhuis in Breda maakt zich grote zorgen over de gevolgen die 538 
Oranjedag mogelijk kan hebben. Extra patiënten kan het ziekenhuis er in deze periode niet 
bij hebben. 

Dat zegt een woordvoerder van het Amphia als reactie op het feit dat zaterdag 24 april op het 
Chasséveld in Breda duizenden mensen bijeen zijn voor het muziekspektakel 538 Oranjedag. 
Bron: BN De Stem, 16 april 2021.  

Medewerkers Amphia Ziekenhuis zijn een petitie begonnen tegen 538 
Oranjedag 

Medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn een petitie begonnen tegen 538 
Oranjedag. Inmiddels hebben al ruim zevenendertig honderd mensen de petitie 'Met 538 de 
zorg geminacht' ondertekend. De 'verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer 
wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen' stellen dat 'dit ondoordachte pseudo-
experiment' moet worden afgeblazen. 

Bij het Fieldlab-experiment van de muziekzender op 24 april in Breda 
mogen tienduizend mensen aanwezig zijn. De initiatiefnemers van de petitie hebben daar geen 
enkel begrip voor. ‘Het vieren van een feest met tienduizend man op vierhonderd meter van 
een door Covid overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners', 
schrijven ze. 

De animo voor de toegangsbewijzen voor het evenement was enorm: meer dan één 
miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld. 
Bron: De Stentor, 17 april 2021.  

Bijna 60.000 mensen ondertekenen petitie Amphia Ziekenhuis 

Bijna zestigduizend mensen hebben een petitie ondertekend die medewerkers van 
het Amphia Ziekenhuis in Breda op initiatief van chirurg Rogier Crolla zijn begonnen tegen 
538 Oranjedag.  

Rond 19.30 uur stond de teller van de petitie 'Met 538 de zorg geminacht' nog op ruim 11.000, 
inmiddels krijgt die de steun van 58.783 sympathisanten. De 'verontruste zorgverleners, 
patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen' stellen dat 'dit 
ondoordachte pseudo-experiment' moet worden afgeblazen. 

Bij het Fieldlab-experiment van de muziekzender op 24 april in Breda mogen tienduizend 
mensen aanwezig zijn. De initiatiefnemers van de petitie hebben daar geen enkel begrip voor. 
‘Het vieren van een feest met tienduizend man op vierhonderd meter van een door covid 
overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners’, schrijven ze. 
Bron: De Stentor, 18 april 2021. 
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1001 vragen: het broeit rond omstreden testevenement 538 Oranjedag in 
Breda 

BREDA - Hoe verantwoord is het om tijdens de coronapandemie 10.000 man in hartje Breda 
te laten feesten? De kritiek op het testevenement 538 Oranjedag, volgende week zaterdag op 
het Chasséveld in Breda, zwelt aan. Horeca, omwonenden, politiek en nu ook het Amphia 
zitten vol vragen.  

Burgemeester Paul Depla mag uitleg geven, maandag in een ingelast debat van de 
gemeenteraad. Want waarom vaart hij op zo'n precair onderwerp zijn eigen koers? En wat 
staat de stad te wachten? Een voorschot. Bron: BN De Stem, 17 april 2021. 

Dit zijn de bands die deze zomer gaan knallen op Down The Rabbit Hole 
op het Lowlands-terrein 

De line-up van het driedaags festival Down The Rabbit Hole (DTRH) is bekend. Bekende 

artiesten als het Britse danceduo Disclosure, Doe Maar, de Britse band Gorillaz, de Belgische 
muziekgroep Balthazar, de Britse punkrockband Idles en de Engelse muzikant Jamie XX 
zullen de podia van DTRH in Biddinghuizen bestijgen. 

Gisteren werd bekendgemaakt dat het festival niet begin juli op de Groene Heuvels bij 
Beuningen zal plaatsvinden, maar eenmalig op het Lowlandsterrein in Biddinghuizen, op 27, 
28 en 29 augustus. Eén weekend na ‘de grote broer’ Lowlands, eveneens georganiseerd door 
Mojo. Daarom krijgt deze editie van DTRH de naam: ‘The Rabbit Hole - Rabbits in the 
Lowlands’. 

Door DTRH uit te stellen naar het einde van de zomer, kan de organisatie een internationaal 
programma verzekeren, waar het festival ook bekend om staat. Organisator Bente Bollmann: 
‘Veel van onze favoriete artiesten touren niet in juli omdat een hoop andere Europese festivals 
ook niet doorgaan. Daarom verplaatsen we DTRH dit jaar eenmalig naar het einde van de 
zomer.’ 

Zo staan er nu internationale namen op het festivalprogramma.  De lijst wordt aangevuld met 
onder meer: Jungle by Night, Little Dragon, NAO, Slowthai, Spinvis, Thomas Azier, Two Door 
Cinema Club, Viagra Boys, Whitney, Alfa Mist, Boy Pablo, Chubby and the Gang, Donnie, 
Gaidaa, Goldband, Greentea Peng, Iguana Death Cult, Klangstof, Kumbia Boruka, 
L’Impératrice, Naaz, Pongo, Squid, Steam Down en Whispering Sons. 

Festivalgangers kunnen nu al in de stemming komen door de playlist op Spotify te luisteren 
‘DTRH2021'. De kaartverkoop start op zaterdag 1 mei om 11.00 uur via Ticketmaster.  

Kaarten van 2020 zijn nog geldig. Mensen die kaarten hebben gekocht voor DTRH editie 2020, 
zijn met die tickets welkom voor de editie in 2021 en hoeven verder geen actie te ondernemen. 
Als 27 tot en met 29 augustus in Biddinghuizen voor festivalgangers die reeds kaarten hebben 
niet goed uitkomt, kunnen zij hun geld terugvragen of omruilen voor de editie van 2022 die 
weer op De Groene Heuvels in Beuningen zal worden gehouden. Hierover worden alle 
tickethouders morgen geïnformeerd. Bron: De Stentor, 15 april 2021. 
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Stormloop verwacht op beperkte kaartverkoop Lowlands die donderdag 
begint, drie nieuwe namen bekend 

Wie een kaartje wil bemachtigen voor de Lowlands-editie van dit jaar (20 t/m 22 augustus) 
moet er komende donderdag snel bij zijn. Dan begint om 20.00 uur de beperkte kaartverkoop 
van het festival in Biddinghuizen. De organisatie voegde donderdagavond bovendien drie 
nieuwe artiesten toe aan de line-up: Lianne La Havas, John Talabot en Pa Salieu.  

De start van de kaartverkoop en de drie nieuwe acts werden bekendgemaakt tijdens de 3FM 
Awards. De tickets die vrijkomen zijn van mensen die hun geld hebben teruggevraagd van de 
editie in 2020, die binnen vijf uur was uitverkocht. Ook zijn er plekken op 
accommodaties Gllamcamp, de groepscamping en campercamping. Mensen die toegang 
hadden voor de editie van 2020 zijn met dat ticket dit jaar alsnog welkom.  

Festivalorganisator Mojo gaat er vooralsnog van uit dat Lowlands in augustus van dit jaar 
gewoon kan doorgaan, zonder 1,5 meter afstand of beperkingen in het bezoekersaantal.  

Met het toevoegen van La Havas, Talabot en Salieu zijn er nu 54 van de 250 acts geboekt. 
Toch staat het programma nog allerminst vast door coronamaatregelen in binnen- en 
buitenland. 

‘We zijn namelijk niet alleen afhankelijk van maatregelen in Nederland, maar ook van die in 
landen waar acts vandaan komen of gaan toeren’, aldus de organisatie. ‘Het belangrijkste op 
dit moment is dat al deze acts volmondig hebben aangegeven erbij te zijn als de 
omstandigheden het toelaten.’ 

Omdat nog niet vaststaat wanneer en in welke mate er versoepelingen komen, worden 
verschillende scenario’s ontwikkeld voor een veilig verloop van het festival. Daarbij zouden 
volgens de organisatie ook sneltesten een rol kunnen spelen. Mocht het festival tegen de 
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verwachting in wederom niet kunnen doorgaan, dan komt er opnieuw een regeling voor reeds 
gekochte tickets.  

Vorige maand was op het terrein in Biddinghuizen nog een proeffestival van Fieldlab 
Evenementen, waar mogelijk zestien mensen besmet raakten met het coronavirus. Bron: De 
Stentor, 16 april 2021. 

Utrechtse kroegen gaan open in kader van caféproef 

De bars zijn gevuld, de vloeren gesopt en de kaarsjes branden op tafel. Vijf Utrechtse kroegen 
staan woensdagochtend te popelen om rond het middaguur open te gaan. Zij doen mee aan 
de caféproef om te testen hoe mensen zich in de horeca aan de coronaregels houden. ‘Dit is 
weer een stap vooruit voor de horeca’, zegt eigenaar Marcel Westerveld van café Hofman. Hij 
en zijn collega's zijn erop gebrand om te laten zien dat zij op een coronaveilige manier gasten 
kunnen ontvangen. 

Normaal gesproken staan er in Westervelds zaak mensen aan de bar, lopen mensen door de 
kroeg om zelf een biertje te halen en zitten gasten dichter op elkaar. Tijdens de proef mag dit 
niet. Klanten zitten aan tafels op afstand van de ander.    

Sophie (25) uit Den Bosch is, samen met vijf vrienden, een van de gelukkigen die naar binnen 
mag bij café De Beurs. Vijf Utrechtse kroegen doen vandaag mee aan de caféproef om te testen 
hoe mensen zich in de horeca aan de coronaregels houden. Sophie heeft er veel zin in. ‘Het 
voelt ook wel weer als wennen. Maar we gaan zo lekker een biertje bestellen en wel meer dan 
één.’ Dat het woensdagmiddag 12.00 uur is, maakt niet uit. De meeste tijdsloten zaten al erg 
snel vol. Een van de vrienden is jarig. Dat geeft nog een extra feestelijk tintje aan het bezoek. 

Sharon Dijksma die aan de wieg stond van het idee voor deze Fieldlab, voelt zich een trotse 
burgemeester. ‘Wij hebben hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Voor Utrecht en de horeca 
is dit een bijzondere dag. Een half miljoen mensen wilden graag meedoen. Het is een groot 
feest voor alle drieduizend deelnemers die uiteindelijk een plekje wisten te bemachtigen.’ 

 

© Marnix Schmidt — Kroegbazen David (Ubica, links), Wilma Lensen ('t Oude Pierement), 
Marcel Westerveld (Hofman) en Theo Burger (De Beurs) zijn blij dat ze vandaag open mogen 
in het kader van het testevenement.   
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© ANP — 2021-04-14 11:58:15 Utrecht - Cafébezoekers krijgen een gezondheidscheck voor 
café De Beurs tijdens een proef met cafébezoek. Vijf Utrechtse cafés laten enkele dagen gasten 
toe, op vertoon van een negatief coronatestbewijs. Onderzocht wordt hoe de kroegen weer op 
een veilige manier open kunnen.    

 

Drieduizend bezoekers wagen zich in de kroeg: ‘Als ik hierdoor corona 
krijg, neem ik dat voor lief’  

Wie had gedacht dat het ooit nieuws zou zijn dat mensen een biertje drinken in de kroeg? In 
vijf Utrechtse cafés mocht het vandaag weer, in het kader van de Fieldlab-experimenten. 
Onder toeziend oog van tientallen journalisten -waaronder Franse, Britse en Belgische- zullen 
de komende vier dagen 3000 bezoekers zich, getest en wel, wagen aan een tapbiertje. ‘Mocht 
ik hierdoor corona krijgen, neem ik dat voor lief.’ 

Als de voordeur van café De Beurs aan de Neude deze woensdagmiddag opengaat, komt 
bekend geluid je tegemoet: geroezemoes, gelach en geproost. Even daarvoor liepen Sophie (25) 
en Myrthe (18) juichend het café binnen: zij zijn een van de eersten die sinds de sluiting van 
de horeca, afgelopen oktober, weer een café ingaan. Het stel komt vandaag samen met hun 
huisgenoten uit Den Bosch. De reden: ze konden niet meer wachten. Bron: AD, 17 april 2021. 

 

Nog één dag gasten ontvangen 

Vijf kroegen in de binnenstad van Utrecht mogen als test nog één dag gasten ontvangen. Het 
is zaterdag de vierde en laatste dag van het Fieldlab voor cafés. Sinds woensdag mochten 
enkele duizenden 'uitverkorenen' een drankje drinken in de geselecteerde horecazaken. Vanaf 
zondag gelden ook hier de coronamaatregelen weer. 

De gasten hebben zich aangemeld via een speciale website, die door de enorme toeloop wat 
technische problemen had. Ook moeten de deelnemers vooraf een recente negatieve 
coronatest overleggen. Per tijdslot mogen maximaal vijftig mensen bij het geboekte café naar 
binnen. De deelnemende cafés zijn open van 12 tot 21.45 uur. Als uitzondering mogen zij na 
20 uur alcohol serveren, terwijl officieel volgens de coronaregels na dat tijdstip geen drank 
meer mag worden verkocht. 
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Met het initiatief wil Utrecht zien of mensen coronaveilig naar het café kunnen. Onderzoekers 
bekijken hoe de gasten en het personeel van de cafés zich gedragen en hoe zij zich aan de 
voorschriften houden. De resultaten van de proef worden over enkele weken verwacht. Bron: 
De Stentor, 17 april 2021. 

 

Ouwehands Dierenpark opent vandaag als eerste dierentuin in Nederland zijn deuren. De 
dierentuin doet mee met het programma Testen voor Toegang. Alleen bezoekers met 
een negatieve coronatest mogen naar binnen. Bron: AD, 14 april 2021. 
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Opnieuw opent een aantal instellingen beperkt haar deuren 

Opnieuw opent een aantal instellingen beperkt haar deuren voor publiek om te testen hoe dat 
gaat in coronatijd. De komende dagen zijn dat Madurodam, Madame Tussauds en 
de Heineken Experience. De proefdagen zijn onderdeel van het programma van de overheid 
om Nederland geleidelijk weer te openen. 

De komende weken zijn er meerdere testdagen. Bezoekers kunnen een kaartje kopen 
op testenvoortoegang.nl en zo naar onder meer monumenten, musea en concerten. 
Opmerkelijk is dat de attracties voor de komende dagen op voorhand minder kaarten 
verkochten dan verwacht. 

Vrijdag zei een woordvoerder van de Heineken Experience al dat ze daar totaal niet uitverkocht 
waren. Toen was nog niet de helft van de 750 tickets verkocht. De Heineken Experience doet 
mee aan het experiment om de overheid te ondersteunen in onderzoek naar testbereidheid 
voor evenementen maar de testbereidheid voor een museum of een dagje uit lijkt nogal laag. 

Madame Tussauds in Amsterdam verkocht twintig procent van de kaarten voor de pilotdag 
en doet daarom niet meer mee aan nieuwe pilotdagen. En in Madurodam merken ze 
dat testlocaties in de buurt vol zitten. Dat werkt belemmerend, zo zei een woordvoerder. Bron: 
De Stentor, 17 april 2021.  

 

Madurodam onder voorwaarden open voor publiek 

Het Haagse miniatuurstadje Madurodam is zaterdag een van de attracties die onder bepaalde 
voorwaarden open mogen zijn voor het publiek. ‘Het is een prachtige dag. Het weer werkt 
enorm mee en we hebben vandaag 1100 á 1200 gasten, vijfenzeventig procent van wat is 
toegestaan’, aldus directeur Sander Gielen. 
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Het gaat om een test van de overheid waarbij onderzocht wordt hoe bezoek aan attracties en 
evenementen verloopt in coronatijd. Madurodam mag zaterdag maximaal vijftienhonderd 
bezoekers toelaten met inachtneming van de hygiënemaatregelen, anderhalve meter afstand 
en met een coronatest voorafgaand aan het dagje uit. Op hoogtijdagen in juli en augustus 
heeft Madurodam doorgaans ongeveer zevenduizend bezoekers op een dag. 

‘We zijn een buitenlocatie. We hebben vorige zomer al laten zien dat we ook in coronatijd 
verantwoord open kunnen zijn. Wat ons betreft gaan we dan ook letterlijk morgen weer 
helemaal open. Maar dat kan nu eenmaal niet. Begin mei hopen we te horen dat het vanaf 11 
mei misschien weer kan zonder testen.’ Bron: De Stentor, 17 april 2021. 

Amphia en Bravis leggen planbare zorg vrijwel stil: ‘Einde piek nog niet 
in zicht’ 

BREDA/ROOSENDAAL - Het water staat Amphia en Bravis ziekenhuis aan de lippen. Met 
pijn en moeite wordt de beddencapaciteit op de intensive cares verder uitgebreid om de derde 
coronagolf het hoofd te bieden. Behandeling van Covid-patiënten kost zoveel personeelsinzet 
dat de reguliere zorg vrijwel tot stilstand is gekomen. 

In Bravis ziekenhuis (Roosendaal en Bergen op Zoom) worden planbare ingrepen komende 
week afgebouwd naar nul. ‘De daaropvolgende week ligt het dus stil. Operaties in Roosendaal 
worden stop gezet’, zegt bestuurder Bianka Mennema. Hoe anders was de situatie ruim een 
maand geleden toen Bravis trots meldde dat de reguliere zorg weer volledig op poten stond. 
Bron: BN De Stem, 16 april 2021. 

 

OMT bezorgd over vele proefevenementen 

Het Outbreak Management Team (OMT) is bezorgd over de vele proefevenementen die de 
overheid de komende weken toestaat en pleit voor aanpassingen. Zo zou de sneltest die 
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bezoekers vooraf moeten doen hooguit vierentwintig uur geldig moeten zijn, in plaats van de 
huidige veertig uur, vinden de gezondheidsdeskundigen. Ook een tweede test, na afloop van 
het evenement, kan de potentieel negatieve effecten verkleinen. 

Na een negatieve sneltest mogen mensen tal van evenementen bezoeken. Het OMT voorziet 
daardoor een toename van het aantal coronabesmettingen door de pilots, want volledige 
zekerheid geeft zo'n test niet. Ze merken in hun laatste advies ook op dat de evenementen de 
uitstraling kunnen hebben dat de epidemiologische situatie verdere versoepelingen mogelijk 
maakt. En dat is onterecht, want de piek in het aantal coronabesmettingen moet nog komen, 
aldus het OMT. ‘Een juiste communicatie is essentieel.’ 

De deskundigen wijzen erop dat in totaal zo’n tweehonderd  deelnemers worden verwacht bij 
de evenementen, die door heel Nederland worden gehouden in de cultuur-, sport- en 
recreatiesector. Zowel de samenkomst van grotere groepen als de reisbewegingen naar alle 
evenementen toe leveren risico's op. Als het puur zou gaan om onderzoek naar de 
mogelijkheden zouden maximaal tien goed geselecteerde en voorbereide events voldoende 
moeten zijn, vindt het OMT. 

Als ook nog de groepsgrootte tijdens de evenementen verder wordt beperkt, is het na 
besmettingen beter mogelijk om bron- en contactonderzoek te doen, schrijven de 
deskundigen. Verder wijzen ze erop dat aanvullende risico's ontstaan doordat kinderen onder 
de twaalf jaar volgens de huidige regeling geen test hoeven te doen.Ondanks de testen en 
andere voorzorgsmaatregelen voorzien de adviseurs van het kabinet dat het totale aantal 
coronabesmettingen in april 0,6 procent tot 1 procent hoger zal uitvallen door de 
pilots. Uiteindelijk zal dat ook leiden tot meer ziekenhuisopnames. Het OMT laat de kans op 
zogeheten superspreading events, met heel veel gelijktijdige infecties, in de schattingen nog 
buiten beschouwing. Bron: AD, 14 april 2021. 
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Negatief testbewijs niet nodig voor bioscoop volgens directeur 

Een negatief testbewijs laten zien voordat je naar de bioscoop gaat, is onnodig, aldus Gulian 
Nolthenius, directeur van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. Als dat 
dan toch een vereiste is, dan moeten de coronatesten volgens hem wel gratis zijn. 

Het verplicht stellen van een sneltest zou de drempel voor bioscoopbezoekjes verhogen, omdat 
het besluit om naar de bioscoop te gaan vaak op het laatste moment wordt genomen. De 
vereniging pleit daarom voor een geactualiseerd protocol. 

‘Wij stellen als randvoorwaarde dat de sneltesten voor toegang tot bioscopen en filmtheaters 
in ieder geval gratis zullen zijn, omdat anders bezoekers deze moeite zeker niet zullen nemen 
vanwege het sterk opdrijvend effect op de prijs van een bioscoopbezoek’, vervolgt Nolthenius. 
Volgens berekeningen zouden bioscopen in totaal zo'n 275.000 testen per week nodig hebben. 
Volgens Nolthenius lijkt daar nu niet genoeg capaciteit voor te zijn. 

Alle bioscopen moesten half december de deuren sluiten. Afhankelijk van de coronasituatie 
zouden nu op z'n vroegst vanaf 11 mei onder voorwaarden onder meer theaters, poppodia, 
bioscopen en musea weer open mogen. Bron: AD, 14 april 2021. 

 

Het wordt er niet beter op 

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 7725 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 

Dat is boven het gemiddelde van de laatste zeven dagen, dat nu op 6770 ligt. 

Na enkele dagen van daling begon vrijdag het weekgemiddelde weer op te lopen. Die stijging 

zet zich nu voort. 

Het aantal sterfgevallen steeg met 23, vrijdag lag dit nog op 41. 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. Amsterdam telde drie meldingen 

van sterfgevallen, Rotterdam één. 

Ziekenhuizen behandelen vier coronapatiënten minder dan vrijdag (2495) maar op de 

intensive cares liggen er met 787 drie meer dan gisteren, meldt het Landelijk 
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Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Een dag eerder daalde het aantal ic-

patiënten nog met veertien. 

In de afgelopen drie dagen zijn 67 coronabedden vrijgekomen, maar het aantal opgenomen 

patiënten ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan in de vorige week. 

Verpleegafdelingen behandelen nu 1704 coronapatiënten. Dat zijn er zeven minder dan op 

vrijdag, zestien minder dan op donderdag en op woensdag daalde het aantal met 55. In de 

drie dagen ervoor was het aantal coronapatiënten op die vleugels juist met bijna tweehonderd 

toegenomen. Bron: AD, 10 april 2021. 

Terwijl het demissionaire kabinet zich dit weekend buigt over mogelijke versoepeling van het 

coronabeleid, breiden de ziekenhuizen hun ic-capaciteit verder uit. Het maximum komt 

langzaam maar zeker in zicht. 

Gisteren verzocht het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ziekenhuizen de ic-capaciteit 

verder op te schroeven, tot 1550 bedden. De ziekenhuizen werken nu nog aan een uitbreiding 

tot 1450 stuks, maar de vrees is dat dat niet voldoende is. 

Ernst Kuipers, voorzitter van het LNAZ, zegt dat de instroom op de ic’s de afgelopen week 

‘aanzienlijk’ is toegenomen. ‘Deze stijging zet naar verwachting de komende week nog door. 

Er is meer capaciteit nodig. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg. 

De grens van het aantal ic-bedden dat de Nederlandse zorg kan leveren (1700) komt daardoor 

dichterbij, en de dreiging van ‘code zwart’ daarmee ook. Mogelijk is die bovengrens lager dan 

1700 bedden: diverse ziekenhuizen lieten onlangs aan deze krant weten het 

doel onhaalbaar te achten. 

Momenteel liggen 1205 mensen op de intensive care, van wie 784 patiënten met het 

coronavirus. Dat laatste aantal is in tien dagen met ruim 150 gestegen. Ziekenhuizen maken 

zich grote zorgen om de plannen voor versoepeling van het coronabeleid die deze week naar 

buiten kwamen. 

Het kabinet heeft het OMT advies gevraagd over bijvoorbeeld heropening van de terrassen en 

afschaffing van de avondklok per 21 april. ’We zouden graag zien dat daarvoor een ander 

moment wordt gekozen’, zegt het Nijmeegse Radboudumc. 

Ook een aantal OMT-leden liet zich al kritisch uit over de voornemens. Dit weekend komen 

leden van het kabinet samen met experts, onder wie RIVM-baas Jaap van Dissel. Dan wordt 

besproken of versoepelingen al tot de mogelijkheden behoren. Dinsdag is er een nieuwe 

coronapersconferentie, waarop bekendgemaakt wordt welke onderdelen van het coronabeleid 

eventueel versoepeld worden. 

Nederland zit nu al bijna vier maanden in een strenge lockdown. Volgende week is het een 

halfjaar geleden dat cafés en restaurants werden gesloten. Desondanks testen nog steeds 

bijna zevenduizend mensen per dag positief op het coronavirus, ongeveer net zo veel als bij de 

aankondiging van de strenge lockdown. Bron: De Stentor, 10 april 2021.    
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Petitie compensatie collegegeld 

Een petitie voor compensatie van collegegeld is inmiddels ruim 15.000 keer ondertekend. 
Begin deze week stond de teller nog op 5000 handtekeningen. De petitie is een initiatief van 
de actiegroep Compensatie Collegegeld NU. 

De groep vindt dat studenten het lesgeld dat ze hebben betaald voor 2020-2021 
moeten terugkrijgen. De actiegroep mikt op 40.000 handtekeningen om 
een initiatiefvoorstel in de Tweede Kamer kracht bij te zetten. 

In het gehele land worden handtekeningen verzameld, maar ook ervaringen van 
studenten om inzicht te krijgen in de problemen onder jongeren. Zo kreeg een student op een 
hogeschool nog maar twintig minuten per week les. 
 
‘We merken dat het onder studenten meer gaat leven, naast de vele handtekeningen hebben 
zich ook ruim 250 mensen aangemeld die ons actief willen steunen’, aldus woordvoerder 
Jerom Maat van de actiegroep. Bron: AD, 10 april 2021. 
  

Ramadan  

Afhankelijk van de maanstand begint maandag of dinsdag de islamitische vastenmaand 
ramadan. De tweede alweer gedurende de coronacrisis. Omdat grote bijeenkomsten daardoor 
niet mogelijk zijn, roept het Contactorgaan Moslims en Overheid de ongeveer één miljoen 
moslims in Nederland op om ramadan thuis met het gezin te vieren en niet bij familie en 
vrienden op bezoek te gaan.  

CMO-bestuurslid Saïd Bouharrou verwacht dat de moslimgemeenschap zich, evenals vorig 
jaar, goed aan de coronamaatregelen zal houden en hij voorziet dan ook geen problemen. 
Moskeeën zijn vanwege de avondklok sowieso dicht voor het nachtgebed, dat na 22.00 uur 
wordt gehouden. De periode van vasten wordt ‘s avonds met een maaltijd verbroken. 
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‘Ramadan is gezelligheid en lekker eten, maar dat is niet de essentie’, zegt Bouharrou. ‘Het is 
ook een moment van bezinning, je legt je focus veel meer bij jezelf en je eigen spiritualiteit.’  De 
ramadan wordt rond 13 mei afgesloten met het Suikerfeest. De GGD in Amsterdam legt in een 
filmpje uit hoe gelovigen toch veilig ramadan kunnen beleven en het Suikerfeest kunnen 
vieren. Bron: AD, 10 april 2021.    

Bij de start van de Ramadan zijn er zoals ieder jaar vele moslims naar de heilige Ka'aba 
afgereisd. Deze keer moest het wel volgens de coronaregels. Bron: AD, 14 april 2021. 

 

Video beeld 

RIVM waarschuwt voor nepmail 

Het RIVM waarschuwt voor nepmail waarbij mensen door het instituut worden uitgenodigd 
voor een vaccinatie tegen betaling. In het bericht staat dat de aanvraag voor vaccinatie in 
behandeling is bij Medicorps. Het RIVM benadrukt dat dit geen officieel bericht is. ‘Het RIVM 
werkt in de vaccinatiecampagne niet samen met Medicorps. Daarnaast is het ontvangen van 
een coronavaccin gratis.’ 

Ontvangers van het bericht wordt dringend aangeraden niet op de links uit het bericht te 
klikken, het genoemde telefoonnummer niet te bellen en de e-mail te verwijderen. Mensen die 
het bericht hebben ontvangen, kunnen melding maken van fraude via fraudehelpdesk.nl. 

Het RIVM verzendt uitnodigingen voor vaccinatie alleen per brief. Deze brief bevat uw 
persoonsgegevens. Zorgmedewerkers ontvangen een uitnodiging via hun werkgevers. Mensen 
die door de huisarts worden gevaccineerd krijgen de uitnodiging van de huisarts. Vanuit het 
RIVM worden geen uitnodigingen per mail verstuurd. Bron: AD, 10 april 2021.     

In Apeldoorn mag vandaag niet veel, maar agenten beledigen mag nooit: 
demonstrant opgepakt 

Met een speciale noodverordening wapent Apeldoorn zich dit weekend tegen mensen die toch 
openlijk tegen de coronamaatregelen willen protesteren. Agenten beledigen mag op andere 
dagen ook niet, dus werd de man op de foto opgepakt en afgevoerd naar het politiebureau.  

Apeldoorn is genoemd als mogelijk alternatief voor mensen die tegen coronamaatregelen willen 
demonstreren. De stad is vaker toneel van demonstraties geweest. Apeldoorn kondigde 
daarom gisteren een speciale noodverordening af om eventuele toeloop tegen te gaan.  
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Evengoed leken zich vanochtend wat mensen te melden voor een protest. Een vermoedelijke 
demonstrant ging in de buurt van het station met politiemensen in discussie. 

Agenten vonden dat hij zich daarbij op een bepaald moment beledigend opstelde en pakten 
hem op. De man is meegenomen naar het politiebureau. 

 

De politie voert in Apeldoorn een demonstrant af die volgens de agenten hen had beledigd  © 
Luciano de Graaf  

Er is zichtbaar veel politie in de stad die mensen staande houden als zij zich in groepjes 
verenigen. Daarbij worden identiteitspapieren gecontroleerd en hier en daar wordt er iemand 
weggestuurd. 

Eind januari was er een demonstratie in Apeldoorn die veel mensen trok, maar het bleef toen 
relatief rustig. Evengoed kregen toen mensen handboeien om, ondermeer omdat ze wapens 
bij zich hadden. Bron: De Stentor, 19 april 2021.   

 

Apeldoorn gooit stad op slot voor demonstranten: vandaag geldt 
noodverordening overal 

Apeldoorn blokkeert twee aangekondigde demonstraties, die vandaag in de stad gehouden 
zouden worden. Daarvoor is een zogenoemde noodverordening van kracht. Die geeft de politie 
extra bevoegdheden.  

Op internet circuleren sinds donderdag berichten over betogingen in Apeldoorn. Die zouden 
op het Stationsplein en in het Amaliapark beginnen. Volgens de gemeente Apeldoorn zijn ze 
onder meer gericht tegen politiegeweld en de coronamaatregelen. Police for Freedom en Sta 
op voor Vrijheid meldden langs te komen. 
 
De samenkomsten zijn echter niet officieel aangemeld. Dat zou politie en gemeente 
onvoldoende tijd geven om ‘de aangekondigde demonstraties op een voor iedereen veilige 
manier te kunnen faciliteren’. 
 
‘Daarnaast is niet duidelijk hoe zij zich aan de coronamaatregelen gaan houden en bestaat de 
vrees voor de komst van groepen die uit zijn op ordeverstoring en geweld’, staat in een 
verklaring van de gemeente. 
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Bij de betoging op 31 januari controleerde de politie bij alle afritten van de snelwegen  © ANP 
 
 
Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn heeft in overleg met politie en Openbaar 
Ministerie een noodverordening voor dit weekend uitgevaardigd. Daardoor mag de politie 
onder meer preventief fouilleren. Dat geldt voor de gehele bebouwde kom van de stad. Ook 
kan de politie ‘gerichter en directer optreden bij demonstraties en incidenten’. De 
noodverordening geldt van zaterdag 04.30 uur tot en met zondag 22.00 uur. 
 
Een van de betogingen is aangekondigd door Police for Freedom Nederland. Die organisatie 
wekt de indruk dat allerlei beroepsgroepen zich aansluiten: ‘politie, militairen, marechaussee, 
artsen, verpleegkundigen en docenten staan op voor het behoud van onze grondrechten’. De 
beweging wil niet ingaan op vragen over ‘de mars voor de menselijke verbinding’. Die was 
overigens eerst gepland in Hilversum, maar werd daar ook al verboden. 
 
Wel laat Police for Freedom gisteravond op Twitter weten vandaag niet naar Apeldoorn te 
zullen komen. ‘Ieders veiligheid staat voor ons altijd voorop’.  
 
Hoewel de naam van de beweging een nadrukkelijke link met de politie legt, is dat verband er 
niet heel duidelijk. Er is één politiemedewerker bekend die verbonden is aan de organisatie, 
laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten. ‘Uiteraard is dit geen demonstratie namens 
de politie.’ 
 
De gemeente zegt te willen zoeken naar een alternatief moment. ‘De organisatoren van de 
demonstraties voor dit weekend worden gevraagd zich te melden bij de gemeente zodat er 
gezamenlijk gekeken kan worden wanneer en onder welke afspraken de demonstratie 
doorgang kan vinden.’ 
De afgelopen tijd zijn er meer betogingen aangekondigd in Apeldoorn. Zo was er op 31 januari 
een zogenoemd ‘koffie drinken’ op het Zwitsal-terrein. Dat verliep zonder grote problemen. Wel 
was er toen een grote politiemacht op de been. Mensen die ervan verdacht werden te gaan 
rellen, werden bij afritten van de snelwegen opgewacht en teruggestuurd. Op sociale media 
circuleren nog meer oproepen voor betogingen in de komende tijd. Bron: De Stentor, 9 april 
2021. 

 

Protest in Apeldoorn afgelopen, ‘bewapende’ demonstranten opgepakt 

De demonstratie in Apeldoorn, tegen onder meer coronamaatregelen, is vanmiddag rustig 
verlopen. Wel is een aantal mensen in de boeien geslagen. Rond half vier vertrokken de 
demonstranten, ook op verzoek van agenten op het Zwitsalterrein.  
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Vier mensen werden vanmiddag opgepakt, op verschillende locaties. Drie van hen hadden 
volgens de politie ‘slag- en steekwapens’ bij zich. Agenten mogen mensen preventief fouilleren 
op het terrein.  Eén persoon werd aangehouden omdat die een agent beledigde, meldt de 
politie. Er zijn voor zover bekend geen ongeregeldheden geweest. Wel is de politie de hele dag 
met grote aantallen op de been geweest in Apeldoorn.  

Vanmiddag stond een zogenoemd koffiedrink-evenement op het Zwitsalterrein gepland, vooral 
bedoeld als protest tegen de coronamaatregelen. Dat zou volgens de oorspronkelijke oproep 
tussen 14 en 16 uur zijn. Vorige week mondden dergelijke evenementen uit in rellen in 
Amsterdam en Eindhoven.  

Op het Zwitsalterrein waren uiteindelijk enkele honderden mensen aanwezig. De sfeer bleef 
gemoedelijk, wel viel op dat weinig mensen zich aan de coronaregels houden. De politie is om 
15.20 uur met een oproep gekomen aan de demonstranten zich aan die voorschriften te 
houden. Na een korte toespraak, waarin de gemeente Apeldoorn is bedankt voor de 
mogelijkheid samen te komen, vertrokken mensen van het terrein. Agenten vroegen dat ook 
aan demonstranten. 

 

Het waterkanon stond klaar om eventuele relschoppers te verjagen  © Luciano de Graaf  

De politie was vanaf vanochtend massaal aanwezig in Apeldoorn om te kunnen ingrijpen bij 
mogelijke ongeregeldheden. Bij alle op- en afritten van snelwegen werd verkeer dat de stad in 
kwam gecontroleerd. In de gehele bebouwde kom van Apeldoorn, met uitzondering van de 
dorpen, geldt een noodverordening bovenop een noodbevel en een aanwijzingsbesluit. 

Dat betekent dat de politie bij alle toegangswegen tot Apeldoorn en in de stad preventief kan 
fouilleren. Daarnaast kunnen personen die geen geldige reden hebben om in de stad te 
verblijven, verplicht worden te vertrekken. Het noodbevel is om 10.15 uur ingegaan. Hoe lang 
het van kracht blijft maakt de gemeente later bekend. 

Het uitvaardigen van het noodbevel en het gewijzigde aanwijzingsbesluit is een aanvulling op 
de noodverordening en aanwijzingsbesluit zoals die gisteren om 21.00 uur is in gegaan en tot 
maandagochtend 1 februari 04.30 uur geldt. 

Een burgemeester mag bij ernstig vandalisme en rellen, of vrees voor ernstig vandalisme en 
rellen een noodbevel afkondigen. Dat staat in Artikel 175 van de Gemeentewet. De 
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burgemeester is bevoegd om alle bevelen te geven die nodig zijn om gevaar te beperken en de 
openbare orde te handhaven. 

Bij de Politieacademie aan de Arnhemseweg verzamelden de politie-eenheden zich 
vanochtend; er stonden ongeveer dertig ME-bussen. Ook was er een bus met een waterkanon, 
en was de bereden politie in de stad. Bron: De Stentor, 31 januari 2021. 

 

Apeldoorn trekt noodverordening vanavond al in, groep van 50 mensen 
de stad uit gezet 

De noodverordening in Apeldoorn is van de baan. Die was nodig om een eventueel ongeregeld 

protest in de wielen te rijden. Burgemeester Ton Heerts heeft geen signalen dat ook op zondag 

mensen komen demonstreren.  Enkele tientallen mensen zijn vandaag de stad uit gestuurd.  

Twee mensen zijn aangehouden, meldt een woordvoerder van de gemeente. Zij beledigden 

agenten. Een van hen werd vanochtend al opgepakt en afgevoerd.  

Een paar protestgroepen zouden op zaterdag mogelijk naar de stad komen. De gemeente had 

de aankondigingen gezien op sociale media van onder meer  Police For Freedom , Ouders voor 

Vrijheid en Sta op voor Vrijheid. Ze wilden een ‘mars van verbinding’ lopen.  

Dat zag Heerts niet zitten. Groepen mensen te voet door de stad, niet weten hoeveel het er 

zouden zijn. Bovendien was er misschien sprake van mensen die van plan waren geweld te 

gaan gebruiken, weet Apeldoorn. Die noemt de groepering Defence Forces (niet te verwarren 

met de boerenactiegroep Farmers Defence Force).  

De gemeente Apeldoorn omschrijft het zo: ‘Er was onvoldoende tijd om het protest op een 
goede manier te kunnen faciliteren en de gezondheid (waaronder het naleven van de 

coronamaatregelen) van deelnemers en omstanders te kunnen waarborgen, waardoor er de 

mogelijkheid bestond op een ongecontroleerde situatie.’ 

Genoeg reden dus voor de noodverordening om dat alles te voorkomen, vonden gemeente, 

politie en justitie. De noodverordening gaf de politie handvatten om een groep van ongeveer 

50 mensen de stad weer uit te sturen. Niks mars, niks demonstratie.  

Hoewel de noodverordening voor zaterdag én zondag gold, is die per vanavond 22.00 

ingetrokken. Dat is het moment dat de avondklok geldt. Heerts liet vandaag weten dat hij geen 

signalen heeft dat ook zondag nog mensen van plan zijn te demonstreren. Daarom trekt hij 

de noodverordening eerder in.  

Het is een zwaar middel en daarom moet je er spaarzaam mee omgaan, zei Heerts vanmiddag 

tijdens een persconferentie.   

Demonstreren is een grondrecht, vindt de gemeente Apeldoorn. ‘Maar om die voor iedereen 

gezonde en veilige manier te kunnen faciliteren, vraagt de gemeente organisatoren zich binnen 

een redelijke termijn te melden.’  

Dat was dit weekend niet het geval, volgens Heerts. Bron: De Stentor, 10 april 2021.  

 

Duizend demonstranten lopen mars door Baarn 

‘Denk je echt dat straks de mondkapjes weer af mogen?’ Zeker duizend demonstranten uit 

het hele land verzamelden zich zaterdagmiddag bij Kasteel Groeneveld in Baarn. Zowel 

gemeente als politie waren verrast door de ‘flashmob-demonstratie’.  

Een hardloper kijkt verbaast naar de menigte voor het kasteel als hij tussen de demonstranten 

door laveert. Het is even na 14.30 uur en de betogers keren langzaam huiswaarts. ‘Mensen, 

de voorstelling is voorbij, ga naar huis’, roept een van hen. Ze geven gehoor aan de oproep van 
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de organisatie én aan die van burgemeester Mark Roell die om 14.00 uur opdracht gaf de 

manifestatie te beëindigen.  Bron: AD, 10 april 2021.  
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Op 17 januari werd voor het eerst koffie gedronken op het Museumplein, een protest 
geïnitieerd door Michel Reijinga tegen het beleid van Rutte en de coronamaatregelen. Geweld 
keurt de oud-marktkoopman af, maar dat voorkwam niet dat de demonstraties een paar keer 
uitmondden in geweld. Zondag 11 april werd voor de zoveelste keer gedemonstreerd tegen het 
coronabeleid, deels op het Museumplein, deels in Amstelveen.  
 
Opnieuw was veel politie ingezet, maar bij beide bleef het rustig. Wel werden in de Van 
Baerlestraat twee vrouwen van 70 en 41 jaar gearresteerd, omdat zij het gebiedsverbod 
overtraden dat hun tijdens een eerdere actie was opgelegd. Omdat de demonstratie in 
Amstelveen niet was aangekondigd kwam iets voor 16.00 uur een bevel van ontbinding. Op 
het Museumplein vertrok iedereen om 16.00 uur uit zichzelf.  Bron: Het Parool, 11 april 2021. 
 
 

Opnieuw ‘dringende oproep’ grote steden om terrassen te openen 
 
De vier grote steden doen opnieuw ‘een dringend appel’ op het kabinet om de terrassen en 
andere buitenruimten te heropenen. Dat hebben de burgemeesters van Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht zondag laten weten. 
 
‘In de dichtbevolkte gebieden hebben inwoners de buitenruimten hard nodig; zij eigenen zich 
deze ook toe als het weer beter wordt. Daarmee wordt de handhaving onhaalbaar en komt het 
lokale gezag ongewild tegenover zijn eigen inwoners te staan.’ 
 
De vier steden zeggen dat een ‘beheerste openstelling van de buitenruimten’ juist noodzakelijk 
is om besmettingen te voorkomen, omdat hiermee ongeregelde samenkomsten tegen worden 
gegaan. Ook is het nodig voor ‘de geloofwaardigheid van het coronabeleid'.  
 
Vorige week vrijdag riep Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, al op tot het 
openen van onder meer terrassen en dierentuinen, zodat het minder druk wordt in parken. 
Daar schaarden de burgemeesters van de andere grote steden zich achter. 
 
Zondag maakte het kabinet bekend dat geplande versoepelingen van de coronamaatregelen, 
waaronder het openen van terrassen, een week worden opgeschoven naar 28 april. Bron: AD, 
11 april 2021. 
 
 

Honderden demonstreren rustig in Amsterdam en Amstelveen tegen 
coronabeleid 

 
Enkele honderden demonstranten voerden zondagmiddag in Amsterdam en Amstelveen actie 
tegen de coronamaatregelen. Het bleef rustig. In de Van Baerlestraat arresteerde de politie twee 
vrouwen, 70 en 41 jaar, omdat zij het gebiedsverbod overtraden dat hun tijdens een eerdere actie 
was opgelegd. 
 
In de Amstelveense binnenstad verzamelden zich aan het begin van de middag enkele 
honderden tegenstanders van het beleid die uiteindelijk een mars door de stad hielden. Die 
demonstratie was niet aangekondigd, waardoor een uur later het bevel kwam de demonstratie 
te ontbinden. 
 
De politie sloot de demonstranten in, maar gaf ze na verloop van tijd de kans te vertrekken. 
Dat deed iedereen. 
 
Op het Museumplein keuvelden vanaf 14.00 uur weer enkele honderden demonstranten, 
eveneens zonder afstand te houden en zonder mondkapjes, maar vertrok iedereen rond de 
afgesproken eindtijd van 16.00 uur zonder problemen. 
 
De politie was weer in groten getale aanwezig, maar had uiteindelijk weinig te doen. Bron: Het 
Parool, 11 april 2021. 
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Elke zondag koffie drinken: ‘Wappie? We hebben het maar omarmd’ 
 
De zondagen van Auke Vellinga (31) stonden afgelopen maanden in het thema van koffie drinken. 
Meestal op het Museumplein, vandaag in Amstelveen. ‘Wappie? We hebben het maar omarmd.’  
 
‘Just another day at the office.’ Niet te vroeg beginnen met water drinken in verband met wc-

bezoek en van tevoren goed eten, want je weet van tevoren nooit hoe lang de dag gaat duren. 
Het koffie drinken, zoals het demonstreren tegen de coronamaatregelen wel wordt genoemd, 
is routine geworden, zegt Vellinga. ‘In het begin was het: poncho in de tas? Hebben we een 
vuilniszak om op te zitten, een stootkussen voor op de rug? Nu gaan we gewoon.’ 
 
Dat geldt ook voor deze zondag. Eén vriend, een student journalistiek, komt rond 13.00 uur 
naar het huis van Vellinga in Utrecht, en een vriendin, die werkt bij een grote webwinkel, 
pikken ze met de auto op om samen naar Stadsplein in Amstelveen te rijden. Niet naar het 
Museumplein dit keer, een groot deel van de harde demonstratiekern kreeg daarvoor onlangs 
een gebiedsverbod. 
 
Via Whatsapp horen ze dat de rest van de vrienden ook die kant op komt. Ze leerden elkaar 
kennen tijdens het demonstreren en komen uit alle hoeken van het land. Zelfs zuid-Limburg 
is vertegenwoordigd. Of ze zenuwachtig zijn? Er wordt hartelijk gelachen. 
 

 

Auke Vellinga te midden van zijn mededemonstranten op het Amstelveense Stadsplein. Foto 
Jacob Van Vliet  
 
 
Toen het virus Nederland bereikte stond Vellinga na een studie Voeding en Gezondheid in 
Wageningen en een saaie kantoorbaan op het punt voor zichzelf te beginnen als 
voedingscoach. Daarnaast zou hij aan de slag in een sportschool. Het contract lag klaar, maar 
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toen moest alles dicht. Dus startte hij tijdelijk als installateur van witgoed.  ‘Ik ben best 
gelukkig, maar niet met de overheid.’ 
 
Hij is geen corona-ontkenner, maar het beleid klopte volgens hem niet. Dus ging hij zelf lezen. 
Wetenschappelijke artikelen, studies, cijfers. ‘We wisten bijvoorbeeld al vroeg: ongezonde 
mensen belanden op de IC, gezonde niet. Pak dat dus aan, om ziekenhuisopnames te 
voorkomen.’ De lockdown noemt hij buitenproportioneel en zou juist voor meer problemen 
zorgen. ‘De overheid maakt iedereen bang, gestrest en ongelukkig. Heb je een slechte mentale 
gezondheid, dan heeft dat ook gevolgen voor je immuunsysteem. Zo maak je mensen dus 
structureel ongezonder.’ 
 
Op het Stadsplein groet iedereen elkaar met een knuffel. De opkomst lijkt wat tegen te vallen. 
Vierhonderd man, misschien. ‘Wappie-pet kopen?’ vraagt iemand, en Vellinga haalt een tientje 
uit zijn tas. Zelf gebruiken ze de term ook. Als een soort geuzennaam. ‘We hebben het maar 
omarmd.’ 
 
Eerst stond ze er echt om te strijden, zegt een meisje met blauw haar uit Hoofddorp. Maar 
inmiddels ook voor de gezelligheid. Ze gelooft niet dat het koffie drinken echt grote invloed zal 
hebben op het beleid. ‘Maar beter iets, dan niets doen.’ Ook Vellinga heeft zijn twijfels, maar 
is hoopvol. ‘Mijn moeder vond het eerst heel stom dat ik dit doe, maar nu wil ze ook 
demonstreren. Ze vindt het allemaal nergens meer op slaan. En ik denk dat er meer zijn zoals 
zij. We kunnen ze zo moed geven. Het is een begin, met hopelijk een sneeuwbaleffect.’ 
 
De bijeenkomst gaat over in een mars. ‘Gevaarlijk spul hè?’ Vellinga kijkt naar alle 
demonstranten. ‘Vaak wordt gedacht dat het alleen maar domme tokkies zijn met een 
kutleven, maar demonstranten zijn over het algemeen hele lieve mensen. Ze zitten er 
misschien wel tussen, potentiële relschoppers. Het is een klein deel, dat verpest het voor de 
rest.’ 
 
Geweld tegen de politie ziet hij niets in. ‘Maar als je staat te protesteren tegen de 1,5 
metersamenleving, dan laat je je natuurlijk niet direct wegsturen als ze zeggen dat je te dicht 
bij elkaar in de buurt komt. Je staat toch ergens voor?’ Dat de politie vervolgens bij een 
vreedzaam protest ingrijpt, zegt hij, kan voor sommigen een trigger zijn. ‘De-escalerend is het 
in ieder geval niet. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.’  
 

Tijdens de mars laat de politie zich heel duidelijk zien en als een man langs rent en roept ‘we 
worden ingesloten’ is een zekere spanning onder de groep demonstranten voelbaar. Niet veel 
later wordt het even grimmig. Alle drie de straten in een woonwijk zijn afgesloten door de 
politie, de groep kan nu geen kant meer op. Toch willen sommigen doorlopen. Rondom een 
ME-wagen is het onrustig, maar dan roept een demonstrant dat iedereen moet gaan zitten. 
 
Ook Vellinga neemt plaats op de grond. ‘We zullen wel weer worden ingeladen in een bus. Dat 
wordt een latertje.’ Maar het valt mee. De politie roept om dat de burgemeester de 
demonstratie heeft ontbonden. Iedereen mag vertrekken, mondjesmaat en verspreid. 
 
Op het Stadsplein druppelen de demonstranten iets later langzaam binnen. Her en der staan 
kleine groepjes na te praten. ‘Het ging net goed. De politie lijkt vooral te worden ingezet om 
ons te ontmoedigen. Maar je houdt ons niet meer tegen,’ zegt Vellinga, terwijl een ander 
groepje, wat oudere koffiedrinkers achter hem langsloopt en zwaait: ‘Tot de volgende!’ Bron: 
Het Parool, 11 april 2021.   
 
 



81 

 

 
 
ME door de straten van Amstelveen-Noord  foto Het Parool 
 

 
 
Handhavers kijken toe in de drukte in het Sonsbeekpark. Op het bord van 1,5 meter slaan 
velen geen acht. © Gerard Burgers 
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Arnhem gaat harder optreden na coronafeest in Sonsbeek: ‘Dit was heel 
erg onverantwoord’ 

 
Burgemeester Marcouch van Arnhem kondigt aan dat hij de komende tijd strenger gaat 
toezien op de coronamaatregelen op plekken waar veel mensen bij elkaar komen. Aanleiding 
is de topdrukte in park Sonsbeek dinsdagavond in de lentezon.  
 
Een deel van de jongeren hield in de verste verste geen afstand van elkaar en was blij een 
uitlaatklep te hebben gevonden. Nabij het bordes van Stadsvilla Sonsbeek maakten jongeren 
uit Arnhem, Huissen en Angeren er een feestje van. Een deel van hen had al het nodige achter 
de kiezen. Burgemeester Marcouch bevestigt het beeld. 
 
Een aantal jonge twintigers, al dan niet met bier, klonterden bij elkaar. Hij benadrukt dat dit 
echt niet kan en dat wie zich niet aan de regels houdt de komende tijd op een bekeuring kan 
rekenen.  Bron: AD, 31 maart 2021. 
 

 
Trucker Hans vangt vrouw op met dak van zijn vrachtwagen 
 
Een Bemmelse chauffeur van garage Profile Arnhem/ Koos van Elk heeft een zelfdoding en 
een mogelijk ernstig ongeval voorkomen. Met het dak van zijn vrachtwagen ving hij in Brabant 
een vrouw op die van een viaduct was gesprongen. 
 
Chauffeur Hans Hubers reed woensdag op de N279 in de buurt van Helmond. Op Instagram 
meldde de politie dat hij zijn vrachtwagen onder een viaduct had gereden. ‘Op dat moment 
sprong daar net iemand, uit psychische nood, naar beneden. Het slachtoffer viel daardoor 
‘slechts’ enkele meters naar beneden, op het dak van het vrachtautootje.’ Bron: De Stentor, 
10 april 2021.   
 
 

 

Het metershoge viaduct op N279 nabij Helmond  © Bert Jansen/Walter van Bussel  
 
 

Huisartsen niet in overtreding 

 
Huisartsen die in samenspraak met patiënten toch nog het coronavaccin van AstraZeneca 
geven aan mensen onder de zestig jaar, zijn volgens de gezondheidsinspectie niet in 
overtreding. ‘De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begrijpt dat huisartsen vragen krijgen 
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van patiënten onder de zestig die op de lijst stonden om gevaccineerd te worden, en die graag 
alsnog door de huisarts gevaccineerd willen worden met AstraZeneca.  
 
Tegelijkertijd is er op dit moment ook geen norm van de beroepsorganisaties van huisartsen 
die het gebruik van AstraZeneca onder de zestig jaar verbiedt, zodat handhaving op dit 
moment niet aan de orde is’, laat een woordvoerster weten. 
 
Het vaccin van AstraZeneca tegen het coronavirus is sinds vorige week alleen nog bedoeld 
voor mensen van zestig jaar en ouder wegens een bepaalde potentiële bijwerking. De 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) gaf eerder aan dat het juridisch kwetsbaar is om 
mensen onder de zestig jaar toch nog met AstraZeneca te prikken. Bron:  AD, 12 april 2021. 
 
 

Huisarts verdeelt vaccins noodgedwongen onder kennissen: ‘Zo zonde, zo 
inefficiënt’ 
 
De vaccinatiecampagne in Rotterdam leidt tot bizarre taferelen. Huisartsen moeten de boer 
op met vaccins die dreigen over te schieten, en verdelen die soms binnen hun netwerk. De 
mensen voor wie de vaccins bedoeld zijn, blijven na alle onrust rond het AstraZeneca-vaccin 
thuis. De Landelijke Huisartsen Vereniging eist ingrijpen van het kabinet. ‘Voor huisartsen is 
het amper nog te doen.’ 
 
Op het moment dat we de Rotterdamse huisarts Matthijs van der Poel bellen zit hij met zijn 
vrouw en praktijkmanager Yolande Pleune in de auto. Op zijn schoot staat een koelbox met 
daarin de twee laatste vaccins die hij tot zijn beschikking heeft. Het is zaterdagmiddag, 12.30 
uur, en het duo is onderweg naar ouders van kennissen, om te zorgen dat er geen prikken 
worden verspild. Gisteren kwam een andere kennis helemaal uit Limburg om een overgebleven 
prik op te halen. Bron: AD, 10 april 2021.   
 
 

 
 
De nagenoeg lege sporthal waar huisarts Marco Blanker en zijn collega’s vanmorgen zaten te 
wachten op mensen die zouden worden ingeënt met het middel AstraZeneca. ‘Maar de helft 
komt niet opdagen door een advies van de Gezondheidsraad’. Inzetje: Marco Blanker. © Eigen 
foto / Alex Mulder 
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Huisarts uit Zwolle vanaf vaccinatielocatie: ‘Onbegrijpelijk, mensen 
blijven thuis door advies Gezondheidsraad!’ 

 
Huisarts Marco Blanker uit Zwolle begrijpt niets van het advies van de Gezondheidsraad om 
te stoppen met het vaccineren van AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar. ‘Het gevolg is 
dat ook mensen boven de 60 jaar wegblijven’, meldt hij vanuit vanaf zijn vaccinatielocatie in 
Zwolle. 
 
Blanker, die uit Hattem komt maar in Zwolle werkt, gooide er iets voor half tien vanmorgen 
een tweet uit waarin hij een foto deelde van de vaccinatielocatie: een vrijwel lege sporthal in 
wijkcentrum Het Anker in de Zwolse wijk Westenholte.  Bron: De Stentor, 10 april 2021.   
 
 

Stormloop op vaccinatie na oproep van huisarts uit lege sporthal in 
Zwolle: mensen uit omliggende plaatsen weggestuurd  

 
Tussen de honderd en honderdvijftig vaccinaties zijn er gisteren extra gezet nadat huisarts 
Marco Blanker uit Zwolle een oproep deed aan 65-plussers om toch gewoon langs te komen 
voor een prik van AstraZeneca. Mensen van andere huisartsenpraktijken en omliggende 
plaatsen werden zelfs bij de priklocatie weggestuurd. 
 
Blanker, die uit Hattem komt maar in Zwolle werkzaam is, plaatste gisterochtend een tweet 
met een foto van zijn vaccinatielocatie: een vrijwel lege sporthal in wijkcentrum Het Anker in 
de Zwolse wijk Westenholte. Hij begreep niet dat mensen zich lieten afschrikken door het 
spoedadvies van de Gezondsheidsraad om te stoppen met het vaccineren van AstraZeneca bij 
mensen onder de zestig jaar. Bron: De Stentor, 11 april 2021.    
 
 

Heel het land belt huisarts Marco uit Hattem voor vaccin na oproep op 
Twitter: ‘Er zijn zelfs smeekbedes’ 

 
Angst voor het vaccin van AstraZeneca? Volgens huisarts Marco Blanker uit Hattem nergens 
voor nodig. Toch zag hij vorige week een lege sporthal bij de vaccinatielocatie van Het Anker 
in Zwolle. Na een oproep van Blanker op Twitter liep het alsnog storm in de wijk Westenholte 
en nog altijd staat de telefoon roodgloeiend. ‘Ik hoop dat iedereen de urgentie begrijpt.’ 
 
‘Zo ziet de impact van het advies van de Gezondheidsraad eruit. En dan te bedenken dat we 
mensen hebben moeten afzeggen die daar wakker van liggen. Huilend. Onbegrijpelijk.’ 
De tweet van Blanker, verstuurd vanuit wijkcentrum Het Anker, maakte vorige week nogal 
wat los.  Bron: De Stentor, 16 april 2021.  

 
GGD roept op niet te bellen voor overgebleven vaccins 
 
GGD GHOR Nederland roept mensen op niet met de huisarts, medisch specialist of de GGD 
te bellen met vragen over het vaccineren van kwetsbare mensen met overgebleven vaccins. 
Het heeft volgens de organisatie ook "geen enkele zin" om naar een locatie te komen in de 
hoop op een overgebleven dosis. 

GGD GHOR Nederland zegt vrijdag veel vragen te krijgen over het vaccineren van kwetsbare 
mensen met het zogenoemde 'surplus': de vaccindoses die overblijven na een 
prikdag. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge zei donderdag dat de gezondheidsdienst 
de overgebleven doses ook aan kwetsbare mensen mag geven, nadat eerder leek alsof het 
surplus alleen bestemd was voor ziekenhuis- en GGD-medewerkers. Bron: De Stentor, 16 
april 2021. 
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LHV aan huisartsen: geef geen AstraZeneca vaccin aan 60-minners 

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijft bij het advies aan huisartsen om het 
AstraZeneca-vaccin niet te geven aan mensen onder de zestig  jaar, ook na uitlatingen van de 
gezondheidsinspectie. ‘Er is overheidsbeleid geformuleerd door de minister en als je daar 
willens en wetens van afwijkt dan maakt je dat mogelijk juridisch kwetsbaar. Je loopt risico's 
op het gebied van aansprakelijkheid. Wat als er onverhoopt toch iets gebeurt? Dan kan dat 
consequenties hebben’, zegt een woordvoerster van de LHV. 
 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd liet maandagavond weten dat huisartsen die in 
samenspraak met patiënten toch het coronavaccin van AstraZeneca geven aan 60-
minners niet in overtreding zijn. Er wordt niet op gehandhaafd door de inspectie. Het vaccin 
is sinds vorige week alleen nog bedoeld voor mensen van zestig jaar en ouder wegens een 
bepaalde potentiële bijwerking. 
 
De LHV-woordvoerster benadrukt dat de koepelorganisatie niet per definitie tegen het 
vaccineren van 60-minners met AstraZeneca is. ‘Er zitten heel veel kwetsbare mensen in deze 
groep die heel graag gevaccineerd willen worden. Daar moet snel een oplossing voor komen, 
bijvoorbeeld andere vaccins’, aldus de woordvoerster. 
 
Zij kon niet aangeven hoeveel huisartsen mensen onder de zestig jaar toch prikken met 
AstraZeneca. Bron: AD, 13 april 2021. 
 

Bredase huisarts Nikkels prikt uit protest door met AstraZeneca-vaccin 

 
De Bredase huisarts Berend Nikkels blijft het vaccin AstraZeneca gewoon gebruiken als 
mensen daar om vragen. Hij zei dat maandagavond in de uitzending van Op1. Volgens Nikkels 
doet hij het naar eigen zeggen uit protest tegen het regeringsbeleid en is de animo onder zijn 
patiënten groot. 
 
Nikkels spreekt van een oorlog waar veel doden bij vallen en vindt dat er daadkracht nodig is. 
In februari bestelde hij al veel vaccins van AstraZeneca. ‘Ik had nog veel doses over en besloot 
daarom om kwetsbare mensen te benaderen met de vraag of zij zich wilden laten prikken met 
AstraZeneca. En de animo is groot’, zei hij in de uitzending. 
 
Nikkels zegt dat keuze aan de patiënt te laten. ‘Ik zeg tegen iemand dat de kans één op 70.000 
is dat hij een bloedprop oploopt. De patiënt mag zelf kiezen.’ 
 
De huisarts kreeg repliek van Adriaan van Dis toen deze zei dat de vergelijking met een 
oorlog  misplaatst is. ‘In een oorlog vallen veel meer doden’, zei Van Dis. Nikkels ontkende dat 
niet. ‘Maar vijftig doden per week is ook veel’, zei hij. 
 
Het vaccin AstraZeneca ligt onder vuur, nadat uit onderzoek is gebleken dat het in relatief 
zeldzame gevallen tot trombose kan leiden. Vooral jonge vrouwen blijken risico te lopen. Het 
kabinet besloot daarop om het middel alleen in te zetten bij mensen van zestig jaar of ouder. 
Voorlopig blijft het kabinet bij die beslissing, maar veel huisartsen zijn het daar niet mee eens. 
Nikkels zei blij te zijn met de toenemende druk van deze huisartsen om de beslissing van het 
kabinet terug te draaien.  
 
Nikkels kwam jaren geleden in het nieuws toen hij als wielerliefhebber pleitte voor het 
gecontroleerd toestaan van bepaalde dopingmiddelen om op die manier excessen te 
voorkomen. Het leverde hem in binnen- en buitenland veel kritiek op. Bron: AD, 12 april 2021. 
 

Jongeren dienen zich zo snel mogelijk te laten vaccineren 

 
Hoewel jongeren nauwelijks het risico lopen om te overlijden aan Covid-19, doen ook zij er 
verstandig aan zich zo snel mogelijk te laten vaccineren wanneer ze aan de beurt komen. Dat 
benadrukt voorzitter Bart-Jan Kullberg van de Gezondheidsraad. 
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‘Er zijn meer redenen dan jezelf om je te laten vaccineren. Het lijkt mij heel redelijk om niet 
alleen het nut voor jezelf mee te nemen, maar ook het nut voor anderen en de maatschappij,’ 
antwoordde Kullberg tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer op vragen van de SGP. 
 
‘Als ik onder de dertig was, zou ik denken: ik ga het maar niet doen,’ zei Kamerlid Chris Stoffer 
tegen Kullberg, wijzend op het geringe sterfterisico. Dat is zo klein dat de voorzitter van de 
Gezondheidsraad het in zijn presentatie had afgerond naar nul. 
 
Kullberg wees er echter op dat vaccinatie niet alleen is bedoeld om jezelf te beschermen: ‘Je 
doet het ook om anderen niet te besmetten en om het virus het land, of de wereld, uit de 
helpen.’ Bron: AD, 15 april 2021.  
 
 

 

Mike Roovers (links) en Daan Bokken (rechts)  © Pix4Profs/Marcel Otterspeer en Johan 
Wouters 
 

Mike verliet de horeca, Daan koos juist voor een koksopleiding 

 
Vóór corona werd al gevreesd voor een tekort aan horecapersoneel. Tijdens de crisis afgelopen 
jaar hebben duizenden mensen de branche verlaten. Een van hen is Mike Roovers uit 
Zevenbergen. Daan Bokken uit Breda begon afgelopen september juist aan zijn opleiding tot 
kok. 
 
Tijdens de eerste lockdown verbouwde hij grondig zijn ‘jong bruin café’ Proost; tijdens de 
tweede lockdown nam hij afscheid van de zaak. Mike Roovers (28) uit Zevenbergen is een van 
de 90.000 medewerkers die de sector in coronatijd verliet. Hij werkt nu als hovenier, al ziet 
hij nog steeds een toekomst voor zich in de horeca. 
 
Dat Roovers in deze branche terecht zou komen, was allerminst gepland. Hij studeerde 
International Real Estate and Facility Management in Breda. Ging als bijbaantje aan de slag 
achter de bar en in de bediening bij Proost. Het café werd een tweede thuis. Kort voor zijn 
afstuderen kwam de vraag of de Zevenbergenaar de zaak wilde overnemen. ‘Een kans die ik 
niet kon laten schieten,’ 
 
Hij weet de datum uit zijn hoofd: 1 augustus 2018 begon hij. Een hectische. Maar geweldige 
tijd volgde. Tot de coronacrisis zich aandiende. De eerste lockdown kwam hij wel door. Naast 
de verbouwing ging hij aan de slag op een cohortafdeling in het ziekenhuis. ‘Mijn vriendin 
werkt dar. Ze kwamen handen tekort en van stilzitten wordt ik niet vrolijk’.  
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Toen Proost na de zomer weer dicht moest, vond Roovers werk als hovenier. En viel de 
beslissing om te stoppen. ‘Dat is niet helemaal te wijten aan corona’, zegt hij.’Door de 
lockdowns had ik wel alle tijd om na te denken. Ik kon het met de overheidssteun nog 
maanden volhouden, maar koos ervoor iets anders te doen’. 
Hij hoopte in betere tijden terug te keren in de sector. ‘Wellicht ergen achter de schermen. Dit 

vak moet je liggen, het is harder en meer werken dan de meeste mensen denken. Voor mij 

blijft het mijn grote passie.’ Bron: BN De Stem, 10 april 2021.  

 

Fruittelers moeten hun bomen beschermen tegen de vorst  © William Hoogteyling 
 
 

Kou nog niet weg, het gaat weer vriezen 

 
Warm lenteweer kunnen we voorlopig op ons buik schrijven. Sterker, het gaat vanaf 
zondagnacht zelfs vriezen. Fruittelers moeten maatregelen nemen om hun toekomstige oogst 
te beschermen tegen vorstschade. En wie zomerplanten buiten heeft staan, doet er goed aan 
ze af te dekken of binnen te zetten.  Om te voorkomen dat opengaande knoppen en bloesem 
bevriezen, dienen telers de fruitbomen nat te spuiten met water. Het water bevriest en dit 
werkt vervolgens als een soort jasje en beschermt de toekomstige vrucht tegen vorstschade. 
Weeronline.nl  verwacht dat de minima in de nacht van zondag op maandag uitkomen op 0 
tot -3 graden, met de laagste waarden in het zuiden en op de Veluwe. Plaatselijk kan het daar 
zelfs 4 graden vriezen. 
 
Na het weekend wordt de lucht op grote hoogte extreem koud. Maandag koelt het op 5 
kilometer hoogte af tot -40 graden. Na een koude en heldere nacht met 1 tot 4 graden vorst, 
wordt het overdag niet warmer dan 7 tot 9 graden. De zon schijnt flink, maar er trekken ook 
enkele winterse buien over het land met hagel en sneeuw. Verder waait er een koude 
noordwestenwind.  Dinsdag en woensdag neemt de wind af en is het iets minder koud met 
een graad of 10. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en lokaal trekt nog een (winterse) bui 
over het land. De nachten worden echter nog kouder met op grote schaal lichte tot lokaal 
matige vorst. In het oosten en zuiden kan het ruim 5 graden vriezen.  In de tweede helft van 
de week wordt het droog en vrij zonnig voorjaarsweer, maar er waait wel een schrale 
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noordoostenwind. In de nachten blijft het op grote schaal licht vriezen, overdag komt de 
temperatuur weer in de dubbele cijfers uit. Bron: AD, 10 april 2021. 
 

De Franse regering schiet op grote schaal boeren te hulp na de ‘dramatische, ongekende en 

buitengewone’ vorst die de afgelopen dagen over het land trok. ‘Honderdduizenden hectares 

aan landbouwgrond zijn getroffen, vooral de fruitteelt en de wijnbouw’, aldus minister van 

Landbouw Julien Denormandie. Bron: De Stentor, 11 april 2021.  

 

 
 

Betuwe in bloei  © Raphael Drent  

 

De Amsterdams formatie Jungle By Night tijdens een optreden © ANP  
 
 

Eefje de Visser, Broederliefde en Jungle By Night naar 013: ‘Wie weet 
wordt het wel super ongemakkelijk’ 
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TILBURG - Eefje de Visser, Jungle by Night en Broederliefde geven een show op 25, 26 en 27 
april in 013 tijdens testevenementen. Ondanks de regels bij die evenementen, gaat de 
kaartverkoop hard.  
 
De kaartverkoop startte vrijdagmiddag om 15.00 uur. In één dag is de show van Eefje de 
Visser bijna helemaal uitverkocht. De kaartverkoop van Broederliefde en Jungle By Night gaat 
ook hard, de helft van de kaarten is verkocht. Bron: BD, 10 april 2021. 
 
Eefje de Visser, Jungle by Night en Broederliefde geven een show op 25, 26 en 27 april in 
Tilburg tijdens testevenementen. De kaartverkoop gaat hard. 
 
De band Jungle By Night kijkt er enorm naar uit weer op het podium te staan. ‘Voor ons is 
het super bijzonder om weer op het podium te staan. Het is al ruim een jaar geleden’, vertelt 
Tienson Smeets, djembéspeler van de band. 
 
Tijdens de shows dient het Tilburgse poppodium 013 als testlocatie voor het bezoeken van 
evenementen met een negatief testbewijs. Dit betekent dat er een aantal regels zijn. Per show 
zijn vierhonderdvijftig bezoekers welkom die allemaal een negatieve testuitslag moeten laten 
zien. Veertig uur voor aanvang kunnen zij zich laten testen bij een speciale testlocatie. Bron: 
AD, 10 april 2021. 
 

Rotterdam vraagt hotels om quarantainebedden  

Een opschalingsplan is volgens de gemeente nodig omdat schippers en Songfestivalbezoekers 
niet direct een plek hebben waar ze in quarantaine kunnen wanneer ze positief testen.   

 

Hotelbed foto Pixabay 

 
De gemeente Rotterdam benadert hotels in onze regio of ze willen meewerken aan een 
opschalingsplan voor quarantainebedden. ‘Juist met het Songfestival in aantocht, toeristen 
en steeds meer schepen die onze haven aandoen, moet je wel voldoende locaties hebben als 
je mensen in quarantaine moet zetten’, zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. 
 
Diverse hotels zijn al benaderd. Het gaat om quarantainebedden. ‘Dit zijn dus bedden voor 
mensen die niet heel ziek zijn, maar hoogstens licht ziekjes of in aanraking waren met mensen 
die met corona besmet zijn en in quarantaine moeten’, aldus de woordvoerder. 
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Deze mensen kunnen vaak niet direct naar huis om daar in quarantaine te gaan, dus moet 
er lokaal in Rotterdam opvang zijn. De gemeente benadrukt dat het niet gaat om bedden voor 
mensen die zorg nodig hebben. 
 
Een hotelmanager laat aan Rijnmond weten het wel heel dubieus te vinden. ‘Aan de ene kant 
zegt burgemeester Aboutaleb dat de terrassen en Blijdorp zo snel mogelijk open moeten, maar 
ik mag nog helemaal niks in mijn hotel! Ja, ik mag quarantainebedden leveren’, aldus een 
hotelmanager die met naam bij de redactie bekend is. De gemeente zegt dat dit 
opschalingsplan met hotels vooral nodig is voor als er grote groepen mensen ineens in 
quarantaine moeten. ‘Dan moet je gewoon heel snel kunnen opschalen en daarvoor hebben 
we de hotels nodig’, aldus de woordvoerder van de gemeente. 
 
Onlangs bezocht het kraanschip Thialf de Rotterdamse haven, met aan boord veel 
bemanningsleden die mogelijk allemaal corona hadden opgelopen. Het bleek lastig om ze in 
Rotterdam per direct in quarantaine op te vangen. De gemeente vond daarom dat er een 
scenario moest komen en inventariseert nu uit voorzorg alle hotels. Wanneer het 
opschalingsplan van de gemeente klaar moet zijn, is niet bekend. Het Songfestival is van 18 
tot en met 22 mei.  Bron: Rijnmond.nl, 10 april 2021. 
 

 

 

Distributie vaccins gaat niet voorspoedig 

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in de eerste honderd dagen van 2021 38 miljoen 
vaccins uitgedeeld via het Covax-programma. Dat laat de organisatie weten op Twitter. Het 
Covax-programma is opgezet om vaccins wereldwijd eerlijker te verdelen tussen arme en rijke 
landen. Via het programma hebben al honderd landen vaccins ontvangen van AstraZeneca, 
Pfizer en het Indiaanse Serum.  

Toch gaat de distributie van vaccines nog niet zo voorspoedig als gehoopt. India heeft de 
leveringen van Covax’ grootste leverancier Serum tijdelijk stopgezet, omdat het land kampt 
met een enorme toename van coronabesmettingen. Bron: AD, 10 april 2021.   
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Wie in 1949, 1950 en 1951 is geboren - de volgende groep die aan de beurt is - kan vanaf 
vandaag online alvast een prikafspraak inplannen. Het gaat om ruim 500.000 mensen  die 
het vaccin van Pfizer en BioNTech krijgen. Binnenkort krijgen zij een brief met uitnodiging in 
de bus. Voor een prik kunnen zij terecht bij één van de ruim tachtig GGD-vaccinatielocaties. 
 
Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland vraagt om afspraken zoveel mogelijk online te doen, 
omdat de komende weken het vaccinatietempo omhoog gaat. Naar verwachting komen 
er meer vaccins beschikbaar. GGD’s en huisartsen vaccineerden vorige week bijna een half 
miljoen mensen. In de loop van mei moeten per week meer dan een miljoen mensen worden 
gevaccineerd. Bron: AD, 10 april 2021.   

Zaterdag is een recordaantal van 400.000 afspraken voor een coronavaccinatie gemaakt, 
meldt GGD GHOR Nederland. 

Volgens de koepelorganisatie hebben zaterdag 135.000 mensen online een afspraak gemaakt 
voor hun eerste vaccinatie. Daarnaast maakten ruim 65.000 mensen een eerste 
vaccinatieafspraak via het callcenter. Aangezien tijdens het maken van een prikafspraak 
direct ook een afspraak voor een tweede prik wordt gemaakt, zijn zaterdag daarom in totaal 
400.000 afspraken gemaakt. 

Mensen die in 1949, 1950 en 1951 zijn geboren, kunnen sinds zaterdag alvast een 
prikafspraak inplannen. Het gaat om ruim 500.000 mensen, die het vaccin van 
Pfizer/BioNTech krijgen. Daarvoor kunnen ze terecht bij een van de meer dan tachtig 
vaccinatielocaties van de GGD’s. 

De GGD roept mensen in de leeftijdsgroep tot en met 1951 die nog geen vaccinatieafspraak 
hebben op alsnog online een afspraak te maken. ‘De komende weken komt steeds meer vaccin 
beschikbaar en wordt het vaccinatietempo verhoogd. Om ervoor te zorgen dat het maken van 
de honderdduizenden afspraken per week snel en soepel verloopt, is het maken van online 
afspraken onontbeerlijk.’ Telefoonlijnen hebben soms lange wachttijden, aldus de 
koepelorganisatie. Bron: AD, 11 april 2021. 
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Fout in laboratorium GGD in Rijswijk  

Positief getest op corona en een dag later horen van de GGD dat er een fout is gemaakt en dat 
u tóch geen corona heeft. vijfenvijftig mensen overkwam het na een fout in een laboratorium 
in Rijswijk, erkent een woordvoerder van de GGD. 

‘Goed nieuws om te horen dat de test toch negatief was, zou je zeggen’, vertelt een inwoonster 
van Harreveld, die het overkwam. 

‘Maar daardoor zat ik wel een dag lang met mijn vader - ook positief getest - in dezelfde ruimte, 
zonder afstand. Want die afstand was niet meer nodig.’ De vader kreeg geen andere uitslag en 
was besmet. 

De Achterhoekse had zich 31 maart laten testen bij de GGD-straat in Zelhem. 1 april kreeg 
ze te horen positief te zijn, 3 april was de uitslag toch negatief. Van het lab kreeg de vrouw 9 
april een brief waarin excuses worden gemaakt. Hertesten hadden uitgewezen dat ze toch geen 
corona had. 

Uit de brief van het lab bleek ook dat de Harreveldse niet de enige was die eerst hoorde dat ze 
corona had en daarna toch niet. Volgens de woordvoerder van de GGD gaat het dus om 
vijfenvijftig mensen die deze boodschap kregen.  Op de vraag of deze vijfenvijftig zich allemaal 
hebben laten testen in Zelhem, gaat de woordvoerder om privacy-redenen niet in: ‘Het betrof 
een landelijke storing’. 

De Harreveldse vraagt zich af hoe betrouwbaar de GGD wel is. ‘Weet de GGD zelf nog wel wat 
ze doet’, zegt ze. 

‘Ik wil ook wel weten of het een administratieve fout was. Wees er open over. Voor mij was het 
heel vervelend. Even dacht ik voor de tweede keer corona te hebben. En toen ik alsnog negatief 
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bleek, moest ik toch nog langer in quarantaine, want misschien had mijn vader mij besmet. 
Gelukkig was dat laatste niet zo.’ 

Met kerstmis vorig jaar raakten ze alle vier al besmet met corona, zonder dat ze heel ziek 
werden. ‘Maar nu was het met pasen dus weer raak’, zegt de vrouw 

Vrijdag 27 maart testte de moeder positief. Dat was verrassend omdat de vrouw in februari al 
twee keer was ingeënt met het Pfizer-vaccin. 

‘Toch besmet raken terwijl je de prikken al hebt gehad, vonden wij opmerkelijk’, zegt de 
Harreveldse. ‘Dat vond de GGD ook, al komt het vaker voor en schijnen de ziekteverschijnselen 
minder heftig te zijn.’ Daarna lieten de vader en de twee zussen zich testen in Zelhem. Bron: 
De Stentor, 11 april 2021. 

Militairen en stewardessen voor vaccinatiecampagne: ‘Straks anderhalf 
miljoen prikken per week’ 

In mei moeten de GGD’s in totaal wekelijks anderhalf miljoen vaccinaties kunnen zetten op 
in totaal 140 locaties. Daarvoor is veel extra prikpersoneel nodig, desnoods worden Defensie, 
het Rode Kruis en ‘stewardessen van Transavia’ ingezet.  

Dat zei Tiemen Bloemberg, programmadirecteur testen en vaccineren van de GGD vanochtend 
in een bijpraatsessie met Tweede Kamerleden. ‘We zitten middenin een gigantische operatie, 
vanaf mei willen we anderhalf miljoen vaccins per week zetten.’  

Momenteel zetten de GGD’s wekelijks nog maar 400.000 à 500.000 inentingen. De uitbreiding 
van de capaciteit is afhankelijk van leveringen en eventuele prikpauzes, maar ook van 
beschikbaar prikpersoneel, zegt Bloemberg. ‘We werken nu met tienduizend mensen, we 
breiden steeds uit. Nu is er niet genoeg personeel voor anderhalf miljoen prikken, maar we 
schalen op.’  

Vooralsnog is er geen personeelsprobleem, stelt de GGD-directeur, de gezondheidsdiensten 
hebben duizend militairen en extra Rode Kruis-vrijwilligers achter de hand, ook is er een deal 
met Transavia over de inzet van personeel: ‘De stewardessen  zijn bereid mee te werken, we 
monitoren voortdurend wat nodig is.’ 

Jaap van Delden, RIVM-coördinator van de vaccinatiecampagne, stelt dat de Astra-prikstop 
voor 60-minners geen grote problemen veroorzaakt: ‘We gebruiken het vaccin maximaal, 
maandag hadden we nog 23.000 doses op voorraad, dat is relatief weinig.’ De Astra-vaccins 
die nog komen zijn allemaal nodig om 60-plussers in te enten: ‘Ze blijven gewoon nodig.’  

Het AstraZeneca-vaccin wordt uit voorzorg niet meer gegeven aan mensen onder de 60 
vanwege uiterst zeldzame bijwerkingen. Mensen boven de 65 jaar krijgen in principe het 
Pfizer/BioNTech-vaccin aangeboden, maar als doses van AstraZeneca over zijn, mogen 
huisartsen deze eventueel ook aan 65-plussers aanbieden.  

Wel moet snel duidelijkheid komen over de inzetbaarheid van de 79.000 geleverde doses van 
het Janssen-vaccin. Die blijven voorlopig in de koeling liggen na meldingen van een mogelijke 
zeldzame en ernstige bijwerking rond bloedstolsels. Meer onderzoek moet komende week het 
lot van dit vaccin bepalen. ‘Er is geen plan B.’, zei Van Delden op een vraag wat er gebeurt als 
Janssen onverhoopt helemaal wegvalt. ‘We blijven bij plan A: iedereen zo snel mogelijk 
vaccineren.’ Het Janssen-vaccin was eerst bestemd voor ziekenhuispersoneel (35.000) en 
35.000 mensen in GGZ-klinieken. ‘Als dat lang duurt, moeten we voor hen een nieuwe route 
kiezen.’ Eerder werd al duidelijk dat het wegvallen van Janssen - dit jaar komen elf miljoen 
doses binnen - een vertraging van weken betekent voor de totale Nederlandse prikcampagne.   
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Volgens Van Delden zit Nederland nu ‘internationaal in de middenmoot’. ‘Soms zit je net wat 
hoger, soms wat lager. We doen het zeker niet slecht.’ Overigens kunnen mensen niet zelf 
kiezen welk vaccin ze willen, stelt het RIVM. Zolang er sprake is van schaarste leidt een vrije 
keuze tot vertraging. Die schaarste zal zeker tot juni of juli duren. Als iedereen een eigen 
vaccin zou mogen kiezen, wordt de strategie volgens Van Delden nog ingewikkelder, zodat het 
nog langer duurt voordat mensen zijn ingeënt. 

RIVM-directeur Jaap van Dissel praat parlementariërs bij over het verloop van de epidemie. 
Het kabinet wil pas versoepelen als de piek van de derde golf voorbij is, naar verwachting 
ergens de komende week of de week daarna, volgens de modellen van het RIVM. Over de 
zorgwekkende Braziliaanse mutant zegt Van Dissel: ‘Die mutant is besmettelijker.’ Maar 
volgens laatste wetenschappelijke artikelen is de ‘kruisimmuniteit’ tussen de 60 en 80 
procent. Dat wil zeggen: wie een andere coronavariant heeft gehad zou zo’n 60 tot 80 procent 
immuniteit hebben tegen deze Braziliaanse P1-variant. Bron: AD, 15 april 2021. 

Pfizer vaccin 

Farmaceut Pfizer vervroegt de levering van 50 miljoen vaccins aan EU. Die moeten 
geleverd worden voor eind juni, zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der 
Leyen. De EU moet focussen op mRNA-technolgie bij aankoop vaccins, stelt ze. Er wordt 
onderhandeld met Pfizer/BioNTech over de levering van 1,8 miljard doses vaccin tot 2023. 

Von der Leyen heeft veel vertrouwen in de mRNA-techniek die Pfizer/BioNTechgebruikt. Dat 
is een andere techniek dan bijvoorbeeld Janssen en AstraZeneca gebruiken. Bron: AD, 14 
april 2021.  

De vervroegde levering van 50 miljoen Pfizer-vaccins zal volgens de gebruikelijke 
verdeelsleutel onder de lidstaten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. Voor 
Nederland is dat 3,89 procent, ofwel ruim 1,9 miljoen extra doses. ‘Dit bewijst weer eens dat 
Pfizer/BioNTech een betrouwbare leverancier is’, aldus Europese Commissievoorzitter Von der 
Leyen. Bron: De Stentor, 14 april 2021. 

AstraZeneca vaccin 

Chaos bij Amsterdamse huisartsenpraktijken door prikstop AstraZeneca: ‘Rode oren van het 
bellen’ 

Huisartsen in Amsterdam worden platgebeld door mensen met vragen en twijfels over het 
AstraZeneca-vaccin. ’Onze assistente heeft haar week vakantie moeten opgeven.’ 

De afgelopen week waren ongeveer vierhonderdvijftig Amsterdamse huisartsenpraktijken 
druk met alle voorbereidingen om in totaal zo’n zesenveertig duizend patiënten tussen de 60 
en 65 jaar uit te nodigen, die de afgelopen dagen en de komende week geprikt zouden worden. 

‘Een chaos,’ zegt Stella Zonneveld, vicevoorzitter Crisisteam Huisartsen en medisch directeur 
van Roha, waar tweehonderd Amsterdamse huisartsen bij zijn aangesloten. ‘Er is héél veel 
onduidelijkheid en heel veel twijfel.’  Bron: AD, 10 april 2021. 
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Nu mensen onder de zestig niet meer in aanmerking komen voor het AstraZeneca-
vaccin hoopt de Landelijke Huisartsen Vereniging zo snel mogelijk te horen welk vaccin 
risicogroepen in deze leeftijdscategorie dan wel krijgen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 
mensen met obesitas, neurologische kwalen of het Down-syndroom. 
 
‘Voor deze mensen moet op heel korte termijn een oplossing komen', zegt een woordvoerder. 
‘Wij dringen daar zeer op aan bij het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM.' 
Coronaminister De Jonge komt naar verwachting morgen met meer informatie. Ook onder 60-
plussers zien de huisartsen een groeiend probleem. 

Hoewel harde cijfers ontbreken, lijkt de ophef over AstraZeneca ervoor te zorgen dat deze 
groep afziet van vaccinatie. ‘We krijgen signalen van huisartsen die zeggen dat de opkomst bij 
hen tegenvalt', aldus de Landelijke Huisartsen Vereniging. Huisartsen spreken over 'onrust 
en frustratie' door haperende vaccinaties en worden 'platgebeld met vragen en twijfels.' Bron: 
AD, 12 april 2021. 

Ruim vier op de tien 60-plussers die nog gevaccineerd moeten worden, zien een prik met 
het AstraZeneca-vaccin niet zitten. Vijfenvijftig  procent wil nog wel ingeënt worden met 
het middel, blijkt uit NOS-onderzoek uitgevoerd door I&O Research. 

Zo'n tweeënnegentig procent van de 60-plussers is bereid om een prik met Pfizer te 
halen. Ook bij de jongere leeftijdsgroepen is Pfizer het meest gewilde vaccin. Maar 
ook Moderna en het vaccin van Janssen hebben een draagvlak van minstens vijfenzeventig 
procent. 
 
Bijna zes op de tien Nederlanders zouden dan ook graag zien dat zij zelf kunnen kiezen met 
welk vaccin zij worden ingeënt. Nu bepaalt het kabinet welke groep voor welk vaccin in 
aanmerking komt. Bron: AD, 13 april 2021.   
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Janssen vaccin  

De gezondheidsautoriteiten in de Verenigde Staten zien vooralsnog geen duidelijk 
verband tussen bloedklachten en het coronavaccin van Janssen. De Amerikaanse 
toezichthouder op medicijnen (FDA) heeft dat gemeld, nadat vrijdag bekend werd dat iemand 
is overleden die het middel van Janssen ontving en last kreeg van dezelfde bloedklachten die 
voorkomen bij het vaccin van AstraZeneca. 

In totaal zijn volgens het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) nu vier meldingen - 
waarvan drie uit de Verenigde Staten - bekend van mensen die na toediening van het Janssen-
vaccin last kregen van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal 
bloedplaatjes (trombocytopenie). 

De Amerikaanse toezichthouder zegt op de hoogte te zijn van een paar gevallen in de Verenigde 
Staten. ‘Op dit moment hebben we geen causaal verband gevonden met vaccinatie en we 
zetten ons onderzoek en beoordeling van deze gevallen voort’, aldus de FDA in een verklaring. 
‘Beide aandoeningen kunnen veel verschillende oorzaken hebben.’ 

Het EMA doet onderzoek naar het Janssen-vaccin. De Nederlandse farmaceut heeft zelf 
vrijdag ook al laten weten dat er momenteel geen duidelijk oorzakelijk verband is. 

Janssen is een dochteronderneming van het Amerikaanse farmacieconcern Johnson & 
Johnson (J&J). Het Janssen-vaccin hoeft maar één keer te worden toegediend en wordt in de 
Verenigde Staten al gebruikt. Nederland krijgt maandag de eerste vaccins geleverd. Bron: AD, 
10 april 2021. 
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© AP — Nederland krijgt maandag de eerste vaccins van Janssen geleverd 

Ziekenhuispersoneel dat in direct contact staat met patiënten krijgen versneld extra vaccins. 
Het gaat om 35.000 doses van het Janssen-vaccin. Dat hebben de ministers Hugo de Jonge 
(VWS) en Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) vanavond besloten, na overleg met Ernst 
Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Ad Melkert (voorzitter Nederlandse 
Vereniging voor Ziekenhuizen). 

‘In ziekenhuizen laat de derde golf zich voelen’, schrijft minister Hugo de Jonge op Twitter: ‘De 
zorg moet op de been blijven.’ Doordat het ziekteverzuim momenteel hoog is in ziekenhuizen, 
is er een groot tekort aan personeel. Daarom worden er nu versneld extra vaccins beschikbaar 
gemaakt voor ziekenhuispersoneel. Het gaat om zorgmedewerkers die in direct contact staan 
met patiënten die daardoor risico lopen op besmetting.  
 
Het gaat om vijfendertig duizend vaccins van Janssen, waarvan maar één  prik nodig is. 
Maandag wordt de eerste lading van het Janssen-vaccin geleverd. Dat gaat om tachtigduizend 
stuks. Bijna de helft daarvan is dus bedoeld voor ziekenhuismedewerkers. 
 
Eerder dit jaar gingen al veertigduizend AstraZeneca-vaccins naar medewerkers die werkzaam 
zijn in de acute zorg. Twee weken geleden werden hier nog eens veertigduizend vaccins van 
AstraZeneca voor vrijgemaakt. Er geldt echter momenteel een prikstop voor AstraZeneca voor 
mensen onder de zestig jaar. De Janssen-vaccins moeten dit opvullen. 
 
De druk op ziekenhuizen is enorm. Gisteren verzocht het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) 
ziekenhuizen de ic-capaciteit verder op te schroeven, tot 1550 bedden. De ziekenhuizen 
werken nu nog aan een uitbreiding tot 1450 stuks, maar de vrees is dat dat niet voldoende is. 
 
Dinsdag is er een nieuwe coronapersconferentie, waarop bekendgemaakt wordt welke 
onderdelen van het coronabeleid eventueel versoepeld worden. Eerder lieten ingewijden weten 
dat vanaf 21 april mogelijk de avondklok vervalt en de terrassen weer open kunnen. Hugo de 
Jonge liet vrijdag in talkshow Beau weten dat dat nog geen uitgemaakte zaak is. ‘Ik zie de 

afgelopen dagen steeds meer hoop dat wij aanstaande dinsdag misschien wel een besluit 
nemen om van alles te gaan versoepelen. Dat ga ik temperen.’ Bron: AD, 10 april 2021.   
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De Leidse farmaceut Janssen heeft vandaag een eerste partij van 79.200 
doses coronavaccin aan Nederland geleverd. Omdat van het middel slechts één prik nodig 
is, kan met die hoeveelheid een even grote groep mensen compleet gevaccineerd worden. De 
eerste doses kwamen maandag aan bij het bedrijf Movianto in Oss. Van daaruit worden ze 
verdeeld. 
 
Van de eerste leveringen moeten 35.000 doses naar ziekenhuizen worden gebracht, zodat zij 
hun zwaar belaste personeel snel kunnen inenten. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd het 
Janssen-vaccin met voorrang aan 60-plussers en mensen uit medische risicogroepen te 
geven. Daarna kan het vaccin ook aan andere groepen worden gegeven. Het vaccin biedt 
volgens klinisch onderzoek zesenzestig procent bescherming tegen ziekte en vijfentachtig 
procent bescherming tegen ernstigere vormen van Covid-19. Bron: AD, 12 april 2021.  
 
 
De eerste 79.200 vaccins van farmaceut Janssen uit Leiden bestemd voor Nederland arriveren 
maandag bij het bedrijf Movianto in Oss. Nederland heeft in totaal 11,3 miljoen 
doses besteld. 

Het is nog niet bekend wanneer het Janssen-vaccin voor het eerst wordt toegediend, maar 
zaterdag heeft het kabinet besloten dat 35.000 doses naar de ziekenhuizen gaan. Het 
moet voorkomen dat in de derde coronagolf nog meer personeel uitvalt. 

Het is het vierde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar komt. Eerder werden de vaccins 
van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca goedgekeurd, geleverd en gegeven. Het 
Janssen-vaccin hoeft maar één keer te worden gegeven, terwijl de drie andere middelen twee 
prikken vereisen. Bron: AD, 11 april 2021. 
 
Ondertussen is het vierde goedgekeurde vaccin in Nederland aangekomen, van het 
Nederlandse farmaceutische bedrijf Janssen. Van die inenting is maar één prik nodig, van de 
andere soorten zijn dat er twee. 
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Vandaag werden een kleine 80.000 doses van Janssen bezorgd bij het opslagcentrum voor 
vaccins, in Oss. Ongeveer de helft ervan gaat naar ziekenhuispersoneel. Nu de vaccins binnen 
zijn moeten er nog kwaliteitscontroles worden uitgevoerd, een proces dat enkele dagen duurt. 
Het ministerie verwacht dat aan het einde van de week de eerste prikken worden gezet. Bron: 
AD, 12 april 2021. 

 

Uitrol Janssen-vaccin in Europa uitgesteld vanwege mogelijke bloedproppen. Farmaceut 
Johnson & Johnson stelt de uitrol van het Janssen-coronavaccin in Europa uit voorzorg uit 
vanwege mogelijke bloedproppen die kunnen ontstaan bij mensen die het vaccin krijgen 
toegediend. Dat meldt de farmaceut, die tot het uitstel overgaat op advies van medische 
instanties in de Verenigde Staten. 

De reden is dat in de VS zes gevallen opgedoken zijn van een ernstige complicatie, cerebrale 
veneuze sinustrombose (CVST) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes 
(trombocytopenie). Bij zes vrouwen tussen de 18 en 48 jaar werd die complicatie binnen twee 
weken na het toedienen van de Janssen-prik geconstateerd. Eén vrouw overleed, een andere 
ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt de New York Times.  

De Food and Drug Administration (FDA) en de Centers for Disease Control (CDC) stopten 

vandaag al met het gebruik van het Janssen-vaccin op federale priklocaties. De individuele 
staten kregen ook het advies om te stoppen, in afwachting van nader onderzoek. Dat zou 
moeten uitwijzen of er een relatie is tussen het vaccin en de opgetreden complicaties. 
Wetenschappers van de beide gezondheidsautoriteiten zouden morgen samenkomen voor 
spoedoverleg.  

Het in Leiden ontwikkelde Janssen-vaccin is in de VS aan bijna 7 miljoen mensen toegediend. 
De prik biedt in tegenstelling tot andere vaccins al met één inenting genoeg bescherming tegen 
het coronavirus. 

‘De veiligheid en het welzijn van de mensen die onze producten gebruiken zijn onze nummer 
één prioriteit', meldt Johnson & Johnson, het Amerikaanse moederbedrijf van Janssen, in 
een verklaring. ‘We zijn ons bewust van een extreem zeldame aandoening van bloedproppen 
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in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes bij een aantal mensen die ons coronavaccin 
toegediend kregen. We hebben het besluit genomen om proactief de uitrol van het vaccin in 
Europa uit te stellen.’ 

Het CBG stelde eerder vanmiddag nog dat het ‘te vroeg is om conclusies te trekken'. ‘Het 
bewakingscomité Prac van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA doet momenteel 
onderzoek naar bloedstollingsproblemen en het coronavaccin van Janssen’, meldde de 
Nederlandse medicijnautoriteit in een verklaring. ‘Het EMA en het CBG monitoren de situatie 
heel goed (inclusief de meldingen van de FDA). Mocht er aanleiding zijn om tot actie over te 
gaan, zoals het aanpassen van de productinformatie en bijsluiter, dan zullen wij de betrokken 
instanties, consumenten en zorgverleners informeren.’ 

De complicatie van cerebrale veneuze sinustrombose (een zeldzame vorm van hersenbloeding) 
in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes kwam in Europa ook aan het licht bij mensen 
die het AstraZeneca-vaccin hebben gekregen. Het Europese medicijnagentschap EMA stelde 
vorige week dat de trombosecomplicatie - die behalve in de hersenen bij sommige 
gevaccineerden ook in de buik optrad - waarschijnlijk een zeer zeldzame bijwerking van de 
AstraZeneca-prik is. Omdat de complicatie in verhouding vaker leek op te duiken bij jongeren 
dan bij ouderen, besloot onder meer Nederland om AstraZeneca niet meer toe te dienen aan 
60-minners. 

Een mogelijke oorzaak voor de complicatie bij het AstraZeneca-vaccin is een zeldzame 
immuunreactie, stelde EMA vorige week. Amerikaanse overheidsfunctionarissen denken bij 
het Janssen-vaccin aan dezelfde oorzaak, schrijft de New York Times. 

Het vaccin van Janssen maakt net als de prik van AstraZeneca gebruik van de virale 
vectortechniek, waarbij een verzwakt chimpanseevirus met daarin een stukje genetische 
informatie van het coronavirus het lichaam in wordt gestuurd.  

Nederland kreeg maandag de eerste doses van het Janssen-vaccin geleverd. Zeker 35.000 
doses zouden naar de ziekenhuizen gaan, waar ze zouden worden gebruikt om personeel in 
te enten. In totaal heeft ons land 11,3 doses van het vaccin besteld. Drie miljoen daarvan 
zouden dit kwartaal binnenkomen. 

Overigens betekent de tijdelijke stop in de VS niet dat alle mensen die het Janssen-vaccin 
zouden krijgen, nu langer moeten wachten. De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, 
schrijft op Twitter dat mensen die een prikafspraak hebben op een locatie die door zijn staat 
wordt gerund, ter vervanging het Pfizer-vaccin krijgen aangeboden. Bron: AD, 13 april 2021. 

De uitgestelde uitrol van het coronavaccin van farmaceut Janssen in Europa is een nieuwe 
klap voor de horeca, want vaccineren wordt juist gezien als de belangrijkste manier om cafés 
en restaurants zo snel mogelijk weer open te laten gaan. Dat zegt directeur Dirk Beljaarts van 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN). 

Janssen-moederconcern Johnson & Johnson (J&J) stelt de Europese introductie van het 
vaccin uit voorzorg uit vanwege mogelijke bloedproppen die kunnen ontstaan bij mensen die 
het middel krijgen toegediend. Volgens Beljaarts is vaccineren 'de heilige graal' als het gaat 
om heropening van de horeca. Door het uitstel lopen vaccinaties vertraging op. ‘Een snelle 
heropening komt verder in gevaar, dat is heel zorgelijk.’ 

Beljaarts is erg kritisch over het vaccinatiebeleid van de overheid, bijvoorbeeld door problemen 
bij de testcapaciteit en de inkoop van vaccins. ‘Het is zo wrang dat de overheid telkens haar 
huiswerk niet op orde heeft, waardoor horecaondernemers worden gedupeerd.’ Bron: AD, 13 
april 2021.    
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De acute zorgsector wil de vaccinatie van het personeel met het Janssen-vaccin 
doorzetten. Dat zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) tegen het 
ANP. ‘Voor de ziekenhuizen is het ontzettend duidelijk: gewoon gebruiken’, zegt hij. 

Eerder vandaag meldde farmaceut Johnson & Johnson juist dat de uitrol van het 
coronavaccin in Europa uit voorzorg werd uitgesteld vanwege mogelijke bloedproppen die 
kunnen ontstaan bij mensen die het vaccin krijgen toegediend. Kort daarvoor hadden de 
Amerikaanse autoriteiten besloten tot een 'prikpauze'. Ze willen nader onderzoek doen naar 
meldingen over hersentrombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. 

Kuipers ziet onder personeelsleden echter een grote wens om snel te worden gevaccineerd. 
‘Kom maar door’, vat de voorzitter van de acute zorgsector het sentiment samen. 

Nederland had juist gisteren de eerste partij van 79.200 vaccins geleverd gekregen van 
Janssen. Die vaccins zijn bezorgd bij het bedrijf Movianto in Oss. Ziekenhuizen hebben ze nog 
niet binnen, maar zouden op korte termijn 35.000 doses krijgen voor hun personeel. Het is 
onduidelijk geworden of dat kan doorgaan. Woordvoerders van het ministerie van 
Volksgezondheid, toezichthouder CBG en het RIVM konden er vanmiddag nog geen uitsluitsel 
over geven. Bron: AD, 13 april 2021. 

Er zijn gisteren al iets minder dan 80.000 Janssen-vaccins geleverd in Nederland. ‘Ik kan 
op dit moment niet zeggen of we daarmee al gaan prikken', zegt De Jonge. ‘De getallen lijken 
iets gunstiger dan toen bij AstraZeneca.' 

‘In dat laatste geval’, zei de Europese EMA: 'De voordelen wegen zwaarder dan de nadelen'. 
En toen konden we daarmee door gaan met de vaccinatie voor 60-plussers. Dat is veilig en 
het is ook gewoon nodig je te laten vaccineren. Om jezelf, maar ook om elkaar te beschermen. 
Bron: AD, 13 april 2021. 

De Jonge verwacht dat de European Medicines Agency (EMA) morgen met een verklaring 
over het Janssen-vaccin komt, net als ze dat eerder over het AstraZeneca-vaccin deden toen 
daarmee problemen ontstonden. Het kabinet zal zich daaraan houden, zegt de minister. ‘Ik 
hoop natuurlijk dat het Janssen-vaccin breed inzetbaar blijft.' Bron: AD, 13 april 2021. 

Het aandeel van farmaceut Johnson & Johnson (J&J) ging vandaag omlaag op de beurzen 
in New York door het nieuws dat de Verenigde Staten tijdelijk stoppen met het gebruik van 
het coronavaccin van dochterbedrijf Janssen uit Leiden en de uitrol van het middel in Europa 
wordt uitgesteld.  

J&J verloor 1,3 procent. Het vaccin van Janssen werd tot nu toe alleen in de VS toegediend. 
Zeker zes mensen hebben na vaccinatie last gekregen van bloedproppen. De rivaliserende 
producent van coronavaccins Moderna kreeg er juist 7,4 procent bij, Pfizer won 0,5 procent. 
Bron: AD, 13 april 2021.  
 
 
Vaccinfabrikant Janssen praat met de Europese Commissie en de nationale overheden 
van Europese landen om te bepalen wat er moet gebeuren met de al geleverde vaccins. 
Dat laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Janssen is onderdeel van de Amerikaanse 
farmaceut Johnson & Johnson. 

Janssen leverde deze week de eerste van zijn coronavaccins aan diverse Europese landen. Een 
dag later besloten de Verenigde Staten tijdelijk te stoppen met vaccineren vanwege het risico 
van trombose dat bij het gebruik van het vaccin kan ontstaan. Het ging om zes gevallen op 
een totaal van 6,8 miljoen toegediende vaccins. 
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Daarop besloot Johnson & Johnson uit voorzorg de leveringen aan Europa ook op te schorten 
en de inentingen bij nog lopende klinische onderzoeken te staken totdat het bedrijf betere 
informatie bij zijn vaccin kan leveren. Hoe lang dat gaat duren is nog niet duidelijk. 

Op berichten van de Italiaanse krant La Stampa dat de Europese Commissie zou overwegen 
helemaal te stoppen met het gebruik van de vaccins van Johnson & Johnson en die van 
AstraZeneca willen beide bedrijven niet reageren. Het vaccin van AstraZeneca staat vanwege 
vergelijkbare bijwerkingen in de aandacht. Bron: AD, 14 april 2021.  

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), heeft begrip voor 
het uitstellen van het inenten met het coronavaccin van Janssen, nu het bedrijf zelf zegt dat 
het vaccin beter nog niet gebruikt kan worden. Dinsdag zei Kuipers dat ziekenhuizen de 
vaccinatie van zorgpersoneel met Janssen het liefst wilden doorzetten, ondanks meldingen 
van bijwerkingen uit Amerika. 

Zorgminister Hugo de Jonge besloot woensdag om het Janssen-vaccin voorlopig nog niet toe 
te dienen, na het advies van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson. ‘Er is even 
niets aan te doen’, zegt Kuipers daar donderdag over. ‘Het is een kwestie van overmacht als 
de fabrikant zelf zegt dat het vaccin niet gebruikt moet worden.’ 

De Jonge wacht nu eerst het onderzoek van de Europese toezichthouder EMA af. Bron: AD, 
15 april 2021.  

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt komende dinsdag met conclusies in het 
onderzoek naar potentiële bijwerkingen van het Janssen-coronavaccin. Eerder was al 
bekend dat een oordeel over het vaccin volgende week zou komen, maar een precieze datum 
was nog niet genoemd.  

Het EMA laat vrijdag weten dat de resultaten van de studie zullen worden medegedeeld in een 
persconferentie. Een tijdstip wordt niet genoemd in de verklaring. 

Op woensdag adviseerde het moederbedrijf van Janssen, Johnson & Johnson, landen om 
coronavaccins van Janssen voorlopig in de opslag te laten liggen in afwachting van het 
onderzoek. De dag ervoor kondigde de Amerikaanse federale overheid aan het vaccin voorlopig 
niet te gebruiken. Zeker zes mensen kregen na vaccinatie last van zeldzame bloedstolsels in 
de hersenen, vaak in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Zeker één vrouw overleed 
daaraan, een andere vrouw verkeert in kritieke toestand 

Nederland kreeg eerder deze week de eerste 80.000 doses van het bedrijf uit Leiden. Bron: De 
Stentor, 16 april 2021. 
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Sputnik-V vaccin 

Bij het haperen van Europese vaccinatiecampagnes richten de ogen zich op het Russische 

Sputnik-V. Zou dit coronavaccin dan toch uitkomst bieden? In een interview met De Telegraaf 

geeft minister Hugo De Jonge vrijdag aan dat ook hij overweegt Sputnik-V te kopen. Zijn de 

cijfers van dit Sputnik vaccin echt zo indrukwekkend als de Russen beweren? Bron: De 

Telegraaf, 10 april 2021.    

 

 

Moderna vaccin 

Het Spaanse farmaceutische bedrijf Rovi gaat de actieve ingrediënten maken voor 
het vaccin van Moderna. Rovi heeft capaciteit om de werkzame stoffen voor honderd miljoen 
vaccins te produceren in een nieuwe productielijn in Granada. Naast Moderna's 
productielocatie in Zwitserland wordt Spanje daarmee de tweede voor de farmaceut in 
Europa. Tot nu toe liet Moderna de flacons met vaccin afvullen en etiketteren bij Recipharm 

in Frankrijk. Bron: AD, 12 april 2021.  

Het coronavaccin Moderna, dat ook in Nederland wordt toegediend, biedt zes maanden na 
de tweede injectie nog steeds een sterke bescherming tegen de ziekte. Dat meldt de 
Amerikaanse producent, die spreekt over een werkzaamheid van ruim negentig procent. 

De farmaceut is inmiddels begonnen met het testen van nieuwe versies van het vaccin die 
gericht zijn tegen een 'zorgwekkende' variant van het coronavirus, die voor het eerst werd 
geïdentificeerd in Zuid-Afrika. Moderna leverde inmiddels ongeveer honderdtweeëndertig 
miljoen doses wereldwijd, waarvan honderdzeventien miljoen aan de Verenigde Staten. Bron: 
AD, 13 april 2021. 
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Farmaceut Moderna laat weten dat de vaccinleveringen aan de Europese Unie en 
Zwitserland weer volgens planning gaan, maar dat die aan 
het Verenigd Koninkrijk en Canada vertraging oplopen. Tekorten bij toeleveranciers zijn 
daar de oorzaak van. In plaats van de beloofde 1,2 miljoen doses zal Moderna maar 
zo'n 650.000 doses van het middel leveren. Bron: De Stentor, 17 april 2021.   

Sinocav  vaccin  

 

 

De effectiviteit van Chinese coronavaccins is erg laag. Dat zei de directeur van het Chinese 
centrum voor ziektebeheersing, Gao Fu. De overheid overweegt vaccins te mixen om ze een 
boost te geven. 

Het vaccin van het Chinese Sinovac, bijvoorbeeld, is in ongeveer vijftig procent van de gevallen 
in staat symptomatische infecties te voorkomen. Ter vergelijking: het Pfizer vaccin heeft een 
effectiviteit van zevenennegentig procent.  

China heeft tot dusver nog geen vaccins van buitenlandse makelij toegelaten. Wat de nieuwe 
strategie precies wordt is nog niet duidelijk. Wel noemde Gao mRNA. Deze innovatieve 
techniek wordt wel door Westerse vaccinproducenten gebruikt; de Chinese producenten 
gebruiken traditionele technologie. 

‘Iedereen zou de voordelen die mRNA-vaccins de mensheid kunnen bieden in overweging 
moeten nemen’, zei Gao. ‘We moeten dit nauwgezet volgen, en niet negeren omdat we al diverse 
soorten vaccins hebben.’ Bron: AD, 11 april 2021.  
 
China's hoogste gezondheidsofficial, directeur van het Chinese Centrum voor 
Ziektebestrijding, Gao Fu, is gisteren uit de school geklapt over het 
Chinese vaccinatieprogramma. Hij liet zich ontvallen dat de huidige vaccins maar weinig 
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bescherming bieden en snel verbetering behoeven. Het mixen van verschillende vaccins is 
één van de dingen die wordt onderzocht om de effectiviteit te verbeteren. 

China heeft honderden miljoenen doses van lokaal ontwikkelde vaccins naar het buitenland 
verscheept. Ook vormen ze de basis van het eigen vaccinatieprogramma. ‘We zullen het 
probleem dat de huidige vaccins geen hoge beschermingsgraad hebben oplossen', zei Gao 
tijdens een presentatie in de stad Chengdu. ‘We denken er nu over om vaccins 
uit verschillende productielijnen te gebruiken in het inentingsproces.’ 

Hij stak de loftrompet over de voordelen van de vaccins die door Pfizer en Moderna worden 
gemaakt en die als 'meest effectief' worden bestempeld. Niet veel later na zijn uitspraken, nam 
Gao wat gas terug en verklaarde tegen persbureau Associated Press dat verkeerd was 
begrepen en over de effectiviteit van 'vaccins in het algemeen, niet die van China in het 
bijzonder' had gesproken. 

Welke andere vaccins hij dan bedoelde, vertelde hij niet. Peking heeft eerder openlijk 
de effectiviteit van het Pfizer-vaccin, dat genetisch materiaal gebruikt om het afweersysteem 
te activeren, in twijfel getrokken. China zou nu zelf echter ook aan dergelijk vaccins werken. 
‘De in ons land ontwikkelde mRNA-vaccins worden momenteel klinisch getest', zegt Wang 
Huaqing, een naaste collega van Gao. Bron: AD, 12 april 2021. 

 

 

 

Binnenhof woedend over bonus Air France KLM-topman Ben Smith 

De goudgerande bonus voor topman Ben Smith van Air France KLM zorgt voor een golf van 

verontwaardiging in politiek Den Haag. Niemand kan begrip opbrengen voor het belonen van 

het ‘binnenhalen’ van staatssteun in een rampjaar. 
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‘Wij zijn tegen die bonus,’ reageert demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën). 
‘Bonussen en uitkeren van dividend vinden wij niet verenigbaar met steun.’ 

Nederland is aandeelhouder van Air France KLM, maar een eerdere poging om het uitdelen 
van royale beloningen aan de top in Parijs te voorkomen is gestrand. In eigen land heeft 
Hoekstra wel een harde afspraak met KLM: geen bonussen, geen dividend. De actie van het 
moederconcern heeft volgens de CDA-bewindsman geen gevolgen voor eventuele toekomstige 
hulp aan KLM. 

De Tweede Kamer eist opheldering. VVD-Kamerlid Eelco Heinen vraagt zich af of het niet 
indruist tegen Europese steunregels. De liberaal heeft er geen goed woord voor over: ‘Mayday 
mayday roepen en bonus toepen, dat is totaal ongepast in deze moeilijke economische tijd 
voor het bedrijf en personeel.’ 

De SP wil de blauwe zwaan het liefst afscheiden van de Fransen en KLM nationaliseren. SP-
leider Lilian Marijnissen is woest: ‘Duizenden ontslagen, onzekerheid op de werkvloer, maar 
de bonussen aan de top gaan natuurlijk gewoon door.’ 

De PvdA vraagt zich af wat de invloed van Hoekstra is als aandeelhouder . ‘Er is niks van te 
merken,’ zegt Kamerlid Henk Nijboer. ‘Bonussen uitdelen aan de top terwijl medewerkers 
worden ontslagen is amoreel en onverdedigbaar.’ Bron: De Telegraaf, 9 april 2021.  

 

Ziekenhuizen stellen hart- en kankeroperaties uit 

Een deel van de ziekenhuizen stelt inmiddels ook hart- en kankeroperaties uit. Dat schrijft de 
Volkskrant na een rondgang langs ziekenhuizen en ic’s. Door het stijgende aantal 
coronapatiënten op ic-afdelingen zijn zij gedwongen de reguliere zorg verder af te schalen.  
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Er liggen nu bijna achthonderd coronapatiënten op de ic, het hoogste aantal sinds de eerste 
golf. Daar komen de honderden reguliere ic-patiënten bij. Vrijdag besloot het Landelijk 
Netwerk Acute Zorg het totale aantal ic-bedden verder te willen opschalen, van 1450 naar 
1550 bedden. Dat gaat ten koste van de andere zorg.  

Tot nu toe stelden ziekenhuizen vooral operaties uit voor problemen die geen acuut 
gezondheidsgevaar vormen voor de patiënt, zoals knie- en heupoperaties. Maar dat is voor 
veel instellingen niet meer haalbaar. 

De kern van het probleem is niet het beschikbare aantal bedden of apparatuur voor de ic’s, 
zegt Diederik Gommers, voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Er is 
een gebrek aan personeel, onder meer door het hoge ziekteverzuim. Bron: AD, 11 april 2021. 

Ziekenhuizen in regio blij met extra vaccins voor medewerkers: ‘voelt als 
erkenning’ 

Ziekenhuizen in de regio reageren opgelucht op de belofte dat deze week 35.000 extra 
coronavaccins beschikbaar komen voor ziekenhuismedewerkers die in direct contact met 
patiënten staan.   

De sector maakte daar zaterdagavond een afspraak over met de beide gezondheidsministers. 
‘Een groot gedeelte van onze zorgmedewerkers is nog niet gevaccineerd. We zijn dus heel blij 
met deze coronavaccins’, laat het Zwolse ziekenhuis Isala weten. ’We zien dagelijks het aantal 
mensen dat op onze IC ligt, stijgen. Dankzij deze extra vaccins kunnen we onze 
zorgmedewerkers beschermen en uitval voorkomen, maar het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmaatregelen blijft essentieel voor veilige zorg.’ Bron: De Stentor, 11 april 2021.  

 

Kabinet praat met Jaap Van Dissel in het Catshuis 

Een deel van het kabinet komt vandaag in het Catshuis bijeen om met onder anderen RIVM-
baas Jaap van Dissel te praten over de corona-aanpak. Volgens ingewijden liggen 



110 

 

er versoepelingen op tafel, maar vanuit het Outbreak Management Team (OMT) klinken zorgen 
dat die te vroeg komen omdat de druk op de zorg toeneemt. 

Deze week kwam naar buiten dat het kabinet per 21 april de terrassen wil heropenen en 
de avondklok wil opheffen, als de cijfers het toelaten. Het kabinet wil daarnaast dat studenten 
in het hoger onderwijs weer fysiek naar college kunnen. Zij moeten dan vooraf getest worden 
en zich houden aan de coronaregels, zoals het houden van 1,5 meter afstand. 

Ook voor winkels wordt wellicht meer mogelijk, maar ingewijden twijfelden eerder of 
die versoepeling de eindstreep haalt. Zij wezen er ook op dat winkels nu al op afspraak klanten 
mogen ontvangen, of spullen kunnen laten afhalen. 

Dinsdag geven demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge weer een 
persconferentie. Zij zullen dan een plan ontvouwen om stapsgewijs de samenleving te 
heropenen. De Jonge waarschuwde vrijdag in het RTL-programma BEAU voor al te veel 
optimisme. Hij wilde niet op de besluitvorming van dinsdag vooruitlopen. ‘Maar ik wil wel 
toevoegen dat we geen domme dingen gaan doen voor de zorg.’ Bron: AD, 11 april 2021. 

Kabinet: versoepelingen niet voor 28 april 

De lockdown gaat nog zeker twee weken door in zijn huidige vorm. Pas vanaf 28 april kunnen 
mogelijk de eerste versoepelingen worden doorgevoerd. Dat heeft het kabinet vanmiddag 
afgesproken in het Catshuis.  

De hoop was dat de huidige coronamaatregelen al vanaf volgende week konden worden 
versoepeld. Maar dat is te vroeg. Het aantal besmettingen is nog te hoog. Vandaag meldde het 
RIVM 8288 nieuwe besmettingen. Terrassen blijven dus tot ná Koningsdag gesloten en ook de 
avondklok blijft tot in elk geval het einde van de maand. 

‘De piek is in zicht, maar we kunnen pas versoepelen als we daar overheen zijn’, laat een 
woordvoerder namens het kabinet weten. Komende dinsdag neemt het kabinet een definitief 
besluit. Die avond zal er weer een persconferentie worden gehouden door premier Mark Rutte 
en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). ‘Voorlopig houden we rekening met een eerste 
stap die we kunnen zetten per 28 april.’ 

Het kabinet heeft vorige week wel aan de deskundigen van het Outbreak Management Team 
(OMT) gevraagd te kijken naar een plan om de samenleving weer te openen. In dat plan stond 
onder andere dat de terrassen weer open zouden kunnen op 21 april. Dat blijkt dus te vroeg. 
Volgens OMT’ers is het volgende week nog niet verantwoord.  

In het plan staat ook dat winkels weer meer klanten kunnen ontvangen, dat de avondklok 
wordt afgeschaft en dat de bezoekregeling thuis weer wordt uitgebreid. Nu is het advies nog 
om niet meer dan één bezoeker thuis te ontvangen. Dit schuift dus allemaal een week op. Ook 
is niet gezegd dat dan al die versoepelingen door kunnen gaan, of dat er slechts enkelen 
worden doorgevoerd. 

Eerder temperde De Jonge de verwachtingen al. Het lijkt erop dat de derde golf weliswaar 
minder hevig wordt dan vooraf gedacht, maar nog steeds zien ziekenhuizen het aantal 
coronapatiënten stijgen. ‘We gaan geen domme dingen doen voor de zorg’, zei De Jonge in 
televisieprogramma Beau. 

Het kabinet zit met een dilemma. Want hoewel de ziekenhuizen nog de handen vol hebben 
aan coronapatiënten en het aantal besmettingen nog steeds hoog is, zijn de ontwikkelingen 
achter de cijfers wel gunstig. Het zogeheten R-getal (hoeveel personen worden aangestoken 
door een besmet iemand) lijkt weer gezakt. Dat zou betekenen dat de epidemie op zijn retour 
is. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, zijn ook steeds meer mensen veilig. Reden 
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voor het kabinet om nu na te denken over afbouw van de lockdown. De vraag is alleen: per 
wanneer? 

De hoop dat dat al per 21 april zou kunnen, bleek dus te voorbarig. Daarvoor gaat het nog 
net niet goed genoeg. Ook is het kabinet huiverig om nu al iets te beloven met het risico dat 
dat over een week weer moet worden ingetrokken. Het verloop van de pandemie is nog grillig. 
In de ons omringende landen zijn de coronamaatregelen juist net weer aangescherpt. 

Het kabinet praatte vanmiddag ook over heropening van het hoger onderwijs per 26 april. 
Studenten zouden dan met behulp van sneltesten weer veilig colleges kunnen volgen op hun 
hogeschool of universiteit. Dinsdagochtend praat het hele kabinet over de verdere corona-
aanpak. Die avond is er weer een persconferentie van premier Mark Rutte en minister De 
Jonge. Bron: BN De Stem, 11 april 2021.   

Hoger onderwijs kan open vanaf 26 april, burgemeesters tegenover 
kabinet in terras-kwestie 

Studenten kunnen vanaf 26 april weer deels fysiek onderwijs volgen, melden Haagse bronnen. 
Andere verruimingen gaan pas op z’n vroegst 28 april in. Burgemeesters willen al eerder meer 
ruimte voor terrassen en buitenlocaties, maar volgens het kabinet zit dat er nu niet in.  

De geplande heropening van het hoger onderwijs staat los van de het gefaseerde 
versoepelingsplan dat het kabinet morgen presenteert. Vorige week lekte uit dat het de 
bedoeling is dat terrassen en winkels per 21 april open gaan en dat de 
avondklok/bezoekrestricties dan ook geschrapt worden.   

Maar door het grote aantal dagelijkse infecties en de druk op de ziekenhuizen durft het kabinet 
die eerste grote stap niet al volgende week aan, maar op zijn vroegst pas op 28 april  ‘De 
situatie is epidemiologisch nog niet zo dat we dat verantwoord vinden’, zei minister van 
Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) maandag voor aanvang van een overleg met collega-
ministers. Hoe het stappenplan er precies uit komt te zien - welke versoepelingen allemaal 
tegelijkertijd kunnen ingaan en onder welke voorwaarden - is nog onduidelijk.  

Vanmiddag komen de burgemeesters van de Veiligheidsregio's nog samen met justitieminister 
Grapperhaus. De burgemeesters dringen aan op een heropening van terrassen of grote 
‘doorstroomlocaties’ om in geval van mooi weer de drukte te kunnen spreiden. ‘Dit is niet meer 
te handhaven, behalve met een waterkanon’, zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed 
Aboutaleb maandag in het NOS Radio 1-journaal. ‘Dan komen wij op een agressieve manier 
tegenover onze bevolking te staan. Wij vinden dat er een gecalculeerd risico genomen moet 
worden, net als met het basisonderwijs,’ zei Aboutaleb. ‘De vraag is wat zwaarder weegt: het 
gevaar op besmettingen, of het welzijn van mensen en regels die niet meer gehandhaafd 
kunnen worden?’    

Grapperhaus denkt echter dat hij er wel uitkomt met de burgemeesters. ‘We gaan het er goed 
over hebben. We komen er tot nu toe altijd uit.’ Volgens een ingewijde steekt het de 
burgemeesters dat het kabinet vorige week nog beloofde dat de terrassen op 21 april open 
kunnen en dat de Rijksvoorlichtingsdienst gisteren plotseling een streep haalde door die 
planning. ‘Terwijl het Veiligheidsberaad nog moest volgen.’ 

De oproep om terrassen te heropenen krijgt bijval van ziekenhuizen. Lid van de Raad van 
Bestuur van het Amsterdam Universitair Medisch Centra (UMC) Mark Kramer is het eens met 
hun dringende verzoek om de buitenruimten gereguleerd te heropenen. Eerder liet de 
bestuursvoorzitter van het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis al weten dat hij de oproep van de 
burgemeesters steunt. 

‘In de grote parken zitten mensen nu dicht op elkaar’, zegt Kramer. ‘Het is beter om de 
terrassen weer te openen, mits gemeenten goed letten op de handhaving van de 
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coronamaatregelen. Ik geef de burgemeesters gelijk. Nu is de drukte niet te reguleren.’ Volgens 
de internist is de druk onverhoopt hoog in het Amsterdam UMC ziekenhuis. Hij ziet daarom 
geen mogelijkheid voor andere versoepelingen. ‘De enige uitweg uit deze ellende is vaccineren, 
vaccineren, vaccineren. Tot die tijd moeten we de tanden op elkaar zetten.’ 

Ook het Medisch Spectrum Twente in Enschede sluit zich bij de burgemeesters aan. ‘De zorg 
is belangrijk, maar niet de enige factor waar de regering rekening mee moet houden’, zegt een 
woordvoerder van het ziekenhuis. ‘Mensen hebben het nodig om elkaar te ontmoeten. Het is 
beter als dat op een veilige, gecontroleerde manier kan.’ 

Ook de bonden van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) steunen het pleidooi. ‘Elke 
maatregel die ervoor zorgt dat we minder hoeven te handhaven, juichen wij toe’, aldus Richard 
Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP. Volgens hem heeft de horeca al laten zien het 
veilig bezoek aan terrassen goed te kunnen organiseren. 

De grote verruimingen - in de horeca, de detailhandel en rond de avondklok - staan dus wel 
los van ingrepen in het onderwijs of bijvoorbeeld de bso’s, meldt een ingewijde. De 
kinderopvangverblijven zijn nog altijd gesloten. ‘Er volgen nog veel overleggen, morgen wordt 
het besluit pas genomen.’ 

Studentenvakbond LSVb liet al weten het ‘onacceptabel’ te vinden als de heropening van 
hogescholen en universiteiten weer zou worden uitgesteld. Studenten moeten zich straks laten 
testen op het coronavirus voordat ze naar de hogeschool of universiteit gaan.  Bron: De 
Stentor, 12 april 2021.   
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Studenten hoeven zelftest niet te verantwoorden 

Als het hoger onderwijs eind april weer deels opengaat, hoeven studenten die vanaf begin mei 
een gratis zelftest krijgen niet te verantwoorden waarvoor zij die test gebruiken. 'Ze kunnen 
de tests gratis laten thuisbezorgen', schrijft minister Ingrid van Engelshoven woensdag, 
maar controle is er verder niet. Een woordvoerder noemt het een systeem 'gebaseerd op 
vertrouwen'. Volgens het ministerie geven studenten te kennen vooral weer naar hun 
hogeschool of universiteit te willen. ‘Instellingen controleren testuitslagen ook niet, studenten 
moeten hier hun eigen verantwoordelijkheid in nemen.' Bron: AD, 14 april 2021. 

Alarm om gevaarlijke Tesla-pil die ook in Brabant in omloop is: ‘Groot 
risico op ziekenhuisopname’ 

De zeer gevaarlijke Tesla-pil is mogelijk op meerdere plekken in Nederland in omloop. Ook in 
Brabant waarschuwt de politie. Verslavingsorganisaties IrisZorg en het Trimbos Instituut 
slaan alarm. ‘Het risico op een acute ziekenhuisopname na inname van de pil is groot.’ 

Afgelopen weekeinde werden zeven studenten in Nijmegen onwel na gebruik van de harddrug. 
Ze werden met ambulances afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen in de regio. Donderdag 
zijn de locaties van de drugstestservice in Arnhem en Nijmegen de hele dag op afspraak open: 
mensen die zo’n pil hebben, worden met klem verzocht die daar zo snel mogelijk in te leveren. 
Bron: BN De Stem, 15  april 2021.  

Zeven jongeren naar ziekenhuis na slechte trip door drugs: ‘Ze leken 
compleet te flippen’ 

Zeven jongeren van 19 tot 24 jaar oud zijn rond middernacht uit een studentenhuis in 
Nijmegen gehaald en naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht. In de uren 
daarvoor namen ze vermoedelijk synthetische harddrugs in.  
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Rond middernacht werden meerdere aanwezigen in het studentenhuis onwel. Ze ondervonden 
waarschijnlijk een ‘slechte trip’. Daarom werd 112 gebeld. De situatie was volgens de politie 
zo serieus dat ze naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving zijn overgebracht. Sommige 
jongeren waren helemaal aan het trippen op de brancard, vertellen getuigen.  

In totaal kwamen volgens getuigen rond middernacht acht ziekenwagens ter plaatse bij het 
pand aan de Evertsenstraat. ‘Sommigen werden aan handen en voeten naar buiten gedragen, 
anderen konden alleen strompelend naar de ambulance lopen’, vertelt een van de 
buurtbewoners die vannacht thuis was. 

Een ander hoorde rond middernacht een studente hard schreeuwen in de achtertuin. ‘Het 
klonk niet alsof ze laveloos was, het had er alle schijn van dat ze compleet aan het flippen 
was. Maar ook wij vragen ons af wat er precies aan de hand geweest kan zijn.’ 

Volgens omwonenden gaat het om een huis waar twaalf studenten wonen. In de voortuin 
staan de nodige fietsen, verder oogt het ook als een normaal studentenhuis. Een andere 
buurtbewoner: ‘Ze zorgen wel vaker voor wat geluidsoverlast. De laatste maanden wat vaker, 
want de bewoners zijn nu de hele dag door thuis. Maar over het algemeen hebben we prettig 
contact.’ 

Het zevental nam de vermoedelijke drugs waarschijnlijk in de vorm van een pil in. Om wat 
voor soort pil het precies gaat, is nog onbekend. De politie en drugskenniscentrum 
Trimbosinstituut zien vooralsnog geen reden te waarschuwen voor vervuilde drugs die 
mogelijk in Nijmegen in omloop zijn. Hoewel de studenten heftige verschijnselen hadden, is er 
volgens de politie geen reden om groot alarm te slaan om andere gebruikers voor inname van 
vergelijkbare pilletjes te behoeden. ‘Omdat er geen noodzaak is om meer dan we gewoonlijk al 
doen te waarschuwen’, aldus de politiewoordvoerder. ‘Op dit moment valt niet uit te sluiten 
dat het pilletje verkeerd gebruikt is of in combinatie met iets anders. Op advies van het 
Trimbosinstituut wachten we eerst verder onderzoek af.’  

Ook is er nauw contact met de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. In een persbericht laat 
hij weten geschrokken te zijn en mee te leven met de jongeren. ‘Hopelijk knappen zij snel weer 
op. Maar laat dit tegelijkertijd een waarschuwing zijn voor iedereen: als het om harddrugs 
gaat, bestaat er niet zoiets als onschuldig gebruik. Het is levensgevaarlijk.’ Bron: AD, 10 april 
2021. 
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Niet het moment voor versoepelingen volgens hoogleraar 
infectiepreventie 

Hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss vindt dat het nu niet het moment is om 
versoepelingen door te voeren. Volgens hem zouden burgemeesters het kabinet moeten 
ondersteunen om draagvlak voor de huidige maatregelen te creëren. ‘Ik kan ook niet 
beoordelen of het openen van terrassen tot minder drukte in de parken zou leiden’, zegt hij. 
‘Daarnaast weten we uit eerdere getallen dat de horeca vaak de bron was voor coronaclusters.’ 

De hoogleraar verbaast zich over het gedrag van sommige mensen. ‘Is het niet voldoende dat 
elke dag tientallen mensen overlijden aan Covid’, vraagt hij zich af. ‘Er is massale schade en 
door bij elkaar te komen maken we het erger. Dat terwijl we bijna aan het einde van de derde 
golf zijn. Wanneer we nu gaan versoepelen, gaat de crisis erger worden en langer duren. We 
zijn er bijna, dus nu nog even volhouden.’ Bron: AD, 12 april 2021.  

WHO: er zijn landen die geen voorzorgsmaatregelen nemen 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet verwarring, tegenstrijdigheden en 
zelfgenoegzaamheid bij de aanpak van het coronavirus. Daardoor is de pandemie nog lang 
niet voorbij, aldus WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hij wijst op volle restaurants en 
clubs en drukke markten waar bijna niemand voorzorgsmaatregelen neemt, en dat in landen 
waar nog steeds besmettingen zijn. 

Maar Tedros ziet desondanks veel redenen voor optimisme. De daling van het aantal infecties 
en coronadoden in de eerste twee maanden van dit jaar toont aan dat het virus en zijn 
varianten kunnen worden gestopt, zegt hij. De corona-uitbraak kan binnen maanden onder 
controle worden gebracht met gezondheidsmaatregelen die zich hebben bewezen. 

Inmiddels zijn wereldwijd ongeveer zevenhonderdtachtig miljoen coronavaccins toegediend. 
Maar andere maatregelen, waaronder het dragen van mondkapjes en het houden van afstand, 
zijn ook nog steeds nodig om het tij te keren, benadrukt Tedros. 

‘Ook wij willen dat samenlevingen en economieën heropenen, en reizen en handel worden 
hervat’, aldus Tedros op een persconferentie. ‘Maar op dit moment zijn 
de intensivecareafdelingen in veel landen overvol en gaan er mensen dood. En het is totaal te 
vermijden.’ Bron: AD, 12 april 2021.   

WHO: 9000 besmettingen en 83 doden in 2 maanden tijd in Papoea-
Nieuw-Guinea 

De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt de wereldwijde toename 
qua coronabesmettingen 'zorgwekkend'. Het aantal ziektegevallen per week is de afgelopen 
twee maanden bijna verdubbeld, zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

‘De nieuwe besmettingen komen in de buurt van het hoogste aantal infecties dat we sinds de 
uitbraak hebben gezien.' Volgens Tedros zien landen die het virus goed onder controle hadden 
nu een scherpe toename in ziektegevallen. 

Hij geeft Papoea-Nieuw-Guinea als voorbeeld. ‘Tot het begin van dit jaar werden er minder 
dan 900 besmettingsgevallen en negen doden gemeld', zegt de WHO-voorman. ‘Nu zijn het 
er ruim 9000 en 83 doden, waarvan de helft in een maand tijd.' 

Het 'perfecte voorbeeld' waarom de beschikbaarheid van vaccins belangrijk is. Papoea-Nieuw-
Guinea moet het echter hebben van donaties via het VN-programma Covax, dat tot nut toe 
pas zo'n veertig miljoen doses naar ruim honderd landen verscheepte.  Bron: De Stentor, 16 
april 2021. 
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Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen gaat akkoord met doorgaan 
lockdown 

Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, vindt het goed dat 
het kabinet nog even vasthoudt aan de lockdown. ‘Het is een verstandig besluit van het 
kabinet om de versoepelingen minstens een week uit te stellen. In andere landen wordt 
gesproken van half mei, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn ze al verder met 
vaccineren. Dat is cruciaal', zegt hij in het NOS Radio 1-journaal. 

 
Ziekenhuizen drongen er bij het kabinet op aan om de voorgenomen opening van terrassen 
op 21 april op te schuiven, gezien het hoge aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Zo 
moest de capaciteit van de ic's onlangs nog worden uitgebreid en maakt het kabinet extra 
vaccins vrij voor ziekenhuispersoneel om te voorkomen dat mensen omvallen. Nog niet al het 
zorgpersoneel is gevaccineerd. Bron: AD, 12 april 2021.  

Kabinet geeft geen duidelijkheid over opening hogescholen 
 
Er heerst bij hogescholen onduidelijkheid wanneer zij de deuren weer kunnen openen, aldus 
een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen. Zondag werd na overleg van het kabinet en 
deskundigen in het Catshuis duidelijk dat de geplande versoepelingen van de 
coronamaatregelen een week worden opgeschoven naar 28 april. De heropening van de 
hogescholen stond gepland op 26 april. 
 
Die opening op 26 april werd apart aangekondigd, los van de mogelijke andere versoepelingen 
vanaf 21 april van onder andere het openen van de terrassen en het afschaffen van de 
avondklok. En dus is het voor de Vereniging Hogescholen onduidelijk of het uitstel ook voor 
hen geldt. Bron: AD, 11 april 2021.    
 

Berichten over versoepelingen ten aanzien van winkelen wekten 
verwachtingen; winkeliers zijn teleurgesteld 

Voor winkeliers is  de teleurstelling groot dat de geplande versoepeling van de lockdown met 
een week wordt opgeschoven naar 28 april, zegt Udo Delfgou, directeur bij branchevereniging 
INretail. ‘Zeker omdat er hoop was. De berichten over versoepelingen ten aanzien van het 
winkelen, wekten verwachtingen.’ 

Volgens Delfgou doet het extra pijn bij de achterban, omdat die ervan overtuigd is dat 
het opengaan van winkels voor publiek veilig kan. Momenteel is er een regeling wegens corona 
waarbij publiek kan winkelen op afspraak. 

Er waren stappen aangekondigd zoals het heropenen van winkels en terrassen, 
het schrappen van de avondklok en mogelijk het openen van het hoger onderwijs. Maar alleen 
als de ziekenhuis- en besmettingscijfers het toe zouden laten. Zondag besloot het kabinet dat 
het toch niet kan.  

Delfgou zegt dat zijn organisatie nog moet bestuderen wat er allemaal precies is besloten. ‘We 
horen geluiden dat nu per week besloten zal worden of versoepelingen mogelijk zijn in plaats 
van sowieso drie weken te wachten.’  

Daarnaast zou INretail graag de regel van tafel hebben dat iemand minstens vier uur van 
tevoren moet reserveren om te kunnen winkelen. ‘Een onwerkbare regel. Die hebben ze in 
België en Duitsland bijvoorbeeld niet.’   

Voor Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, komt het nieuws over 
uitgestelde versoepelingen niet geheel onverwacht. ‘Je voelde het de afgelopen week al een 
beetje aankomen, door al die uitspraken van OMT-leden. En ook door het optreden van Hugo 
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de Jonge bij Beau werden de verwachtingen al een beetje getemperd.’ Volgens Willemsen komt 
de klap vooral mentaal aan. ‘Terrassen redden de horeca niet, en financieel is het dus niet zo 
van belang. Het is echt mentaal: we willen aan de slag.’  

Nu de opening van de horeca dus weer is doorgeschoven, wil Willemsen dan ook écht 
doorpakken. Vandaag zocht zijn organisatie direct contact met het kabinet om aan te geven 
dat wat KHN betreft dan ook het ’binnengedeelte’ van restaurants open zouden moeten. ‘Je 
ziet dat mensen zich gewoon niet meer aan de regels houden. In de horeca kunnen we op 
een verantwoorde manier mensen ontvangen.’ Bron: AD, 11 april 2021.    

INretail: volstrekt onacceptabel dat winkels pas half mei open kunnen 

Het is volstrekt onacceptabel dat winkels pas half mei weer open kunnen, vindt 
branchevereniging INretail. Die reageert daarmee op uitspraken die premier Mark Rutte na de 
ministerraad deed. Rutte zei toen dat het nog onzeker is of de geplande versoepelingen op 28 
april door kunnen gaan en dat het anders op 3 of 6 mei wordt of zelfs 13 mei. 

Dat laatste ziet INretail niet zitten, zeker niet nu België op 26 april winkels laat heropenen. 
‘Dat is met de voorjaarsvakantie op komst vragen om trammelant.’ Volgens de 
winkelbranchevereniging moet Rutte daarom koers houden en zich richten op wat 28 april 
wel mogelijk is. Volgens INretail hoort een normale openstelling voor non-foodwinkels daarbij 
omdat de sector kapot gaat door de maatregelen. 

De branchevereniging vindt het ook te ver gaan dat Rutte drie dagen na de persconferentie de 
geplande datum alweer ter discussie stelt. ‘De ziekenhuisbezetting lijkt te stabiliseren en 
cijfers en percentages lijken gebruikt te worden als het uitkomt. Dat leidt tot verwarring en 
argwaan.’ Bron: De Stentor, 16 april 2021. 
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Verbod op passagiersvluchten wordt verlengd 

Nederland verlengt het verbod op passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en 
enkele landen in Midden-Amerika, in elk geval tot 1 mei. Het inreisverbod moet voorkomen 
dat extra besmettelijke coronavarianten zich naar ons land verspreiden. 

Reizigers met de Nederlandse nationaliteit zijn uitgezonderd en kunnen dus wel 
naar Nederland terugkeren. De overheid organiseert echter geen repatriëringsvluchten. Ook 
vrachtvluchten en vluchten om medische redenen zijn nog wel toegestaan. 

Het kabinet geeft nog altijd het dringende advies om helemaal niet naar het buitenland te 
reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Wie toch gaat, moet zich voor de terugreis laten 
testen en mag alleen bij een negatieve uitslag aan boord. Bij thuiskomst geldt een dringend 
advies om tien dagen in quarantaine te gaan. Bron: AD, 14 april 2021. 

Negatieve coronatest verplicht voor musea, dierentuinen en pretparken 

Het kabinet overweegt om een negatieve coronatest of vaccinatiebewijs te verplichten 
voor  musea, dierentuinen en pretparken als ze straks weer open gaan, melden bronnen uit 
de politiek en vrijetijdssector aan BNR. Op dit moment loopt er al een grootschalige proef met 

toegangstesten bij tientallen attracties door heel Nederland. 

Op welke datum de doorstroomlocaties hun deuren weer definitief mogen openen, is niet 
bekend. Volgens ingewijden is het plan om daarbij de CoronaCheck-app in het begin te 
verplichten. De branchevereniging voor dagattracties in Nederland, de Club van Elf, staat niet 
te springen om het systeem. Ook Walibi Holland ontvangt de gasten bij voorkeur zonder 
testplicht. Bron: AD, 13 april 2021.  
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Private stichting Open Nederland krijgt 925 miljoen euro van ministerie 
voor sneltesten bij evenementen 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stort negenhonderdvijfentwintig 
miljoen euro voor sneltesten bij evenementen in een private stichting,  meldt Follow the 
Money. Deze constructie is hoogst ongebruikelijk, niet transparant en toezicht op de 
besteding van het geld ontbreekt. 

Bovendien is de opdracht aan de stichting niet aanbesteed, wat in strijd is met de wet. De 
stichting Open Nederland moet Nederland de komende maanden weer van het slot halen. Met 
behulp van 400.000 sneltesten per dag moeten Nederlanders binnenkort weer naar 
het museum, de dierentuin of de bioscoop kunnen. 

Voor deze klus heeft het kabinet negenhonderd vijfentwintig miljoen euro uitgetrokken. Dat 
geld krijgt de stichting Open Nederland volledig tot haar beschikking, zo bevestigt een 
woordvoerder van VWS. De stichting staat los van de overheid en kan volledig naar eigen 
inzicht bepalen hoe het geld wordt besteed. Bron: AD, 13 april 2021.   

 

Het kantoor van Lead Healthcare in Baarn. Het bedrijf mocht in opdracht van Stichting Open 
Nederland deze maand sneltesten uitvoeren voor evenementen. © Caspar Huurdeman 
 

Baarns testbedrijf onderdeel van rel om miljoenen voor 
‘sneltestevenementen’, Kamer wil openheid 

 
Het Baarnse bedrijf Lead Healthcare dat sneltesten verzorgt voor testevenementen in het land, 
is onderdeel geworden van een rel om bijna een miljard euro. Het bedrijf kreeg opdracht van 
de Stichting Open Nederland, die is aangewezen door de overheid om de boel in goede banen 
te leiden. De Tweede Kamer wil nu inzicht in de overeenkomst tussen de stichting en het 
Ministerie van VWS.   
 
Onderzoeksplatform Follow The Money (FTM) publiceerde dinsdag een artikel over de 
overeenkomst met de stichting. Aan de deal, waar 925 miljoen overheidsgeld mee gemoeid is, 
ging geen aanbesteding vooraf. Over de voorwaarden van de overeenkomst is weinig bekend. 
De stichting heeft geen raad van toezicht en in de statuten staat niks over hoe het geld moet 
worden besteed, schrijft FTM, die op moment van publiceren nog geen antwoorden had van 
het ministerie. 
 
Bovendien zou Stichting Open Nederland slechts één sneltestaanbieder, het Baarnse Lead 
Healthcare, hebben benaderd om de testevenementen voor platform Testen voor Toegang uit 
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te voeren. Lead Healthcare mag deze maand daardoor zo’n 200.000 sneltests uitvoeren op 
kosten van de overheid. Oneerlijke concurrentie, vinden twintig sneltestbedrijven, die daarop 
een kort geding aangespannen tegen Stichting Open Nederland. 
 
Het ministerie van VWS zegt dat het bedrag van 925 miljoen euro een begroting is voor de 
periode tot eind augustus, en dat slechts een deel daarvan (minder dan 10 procent) 
daadwerkelijk aan de stichting is overgemaakt. Het gaat daarbij alleen om het geld voor de 
eerste fases van dit project, dat loopt tot het eind van deze maand. Daarbij is omwille van de 
snelheid niet gekozen voor een aanbestedingsprocedure, zegt VWS. Vanaf volgende maand 
wordt het aantal tests sterk opgevoerd, en nemen ook de budgetten toe. De tests die dan 
worden afgenomen, worden bovendien wel aanbesteed. Per fase wordt gekeken hoeveel er 
nodig is en of het geld wel goed is uitgegeven. 
 
Volgens VWS is er voor de constructie met een stichting gekozen omdat er binnen de overheid 
geen infrastructuur is waarbinnen toegangstesten georganiseerd kan worden. Het 
bedrijfsleven kwam met dit initiatief, en via de stichting kon het ministerie dat steunen. De 
Tweede Kamer zou hoe dan ook over de invulling van die samenwerking op de hoogte 
gehouden worden, aldus de woordvoerder. 
 
De SGP wil dat het ministerie nog vóór het coronadebat van donderdag allle documenten die 
betrekking hebben op de overeenkomst tussen het ministerie van VWS en Stichting Open 
Nederland naar de Kamer stuurt. Die oproep wordt gesteund door ten minste VVD, D66, CDA, 
PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie. Bron: AD, 14 april 2021.  
 

 

 
Eisen coronatestbedrijven door rechter afgewezen 
 
Eisen van een groep coronatestbedrijven die een kort geding hadden aangespannen tegen 
de Stichting Open Nederland en de Nederlandse staat, zijn door de rechter afgewezen. De 
bedrijven wilden de huidige 'oneerlijke aanbesteding voor sneltesten voor 
proefevenementen van de baan hebben. 
 
Voor die aanbesteding zou één testbedrijf, Lead Healthcare, al een onoverbrugbare 
voorsprong hebben genomen. De Stichting Open Nederland gaf dit bedrijf namelijk 
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eerder zonder aanbesteding opdracht voor de opstartfase met toegangstesten voor 
evenementen. Lead Healthcare heeft daardoor veel ervaring en capaciteit. 
 
De deadline voor aanmeldingen verloopt echter om 12.00 uur. In verband met het 
spoedeisend karakter van de kwestie heeft de rechtbank nu een zogeheten 
kopstaartvonnis gewezen. Dat betekent dat alleen bekend is gemaakt welke beslissing de 
rechter heeft genomen. Een motivering volgt later. 
 
‘Dat de rechtbank de eis om schorsing van de procedure zou afwijzen verrast ons niet', 
reageren de eisers. ‘Helaas was het aangaan van een juridische procedure 
nodig om aandacht te vragen voor de aanwezig- én inzetbaarheid van ruim 300 testlocaties.' 
Ze hopen dat er wel een beroep op de inzetbaarheid wordt gedaan. Bron: De Stentor, 16 april 
2021. 
 

44 bedrijven die Stichting Open Nederland willen helpen testen 

Er zijn vierënveertig bedrijven die Stichting Open Nederland willen helpen aan testcapaciteit 
om Nederland weer deels te heropenen. Dat meldt Testen voor Toegang. Onder de 
sneltestaanbieders zitten ook partijen die eerder deze week meededen aan een kort 
geding tegen de stichting. 

Het kabinet wil dat het mogelijk wordt om eind mei dagelijks vierhonderd duizend sneltests 
af te nemen. Dat is ongeveer tweeënhalf keer de testcapaciteit van de GGD. Om dat doel te 
halen zijn extra teststraten nodig. Daarover wordt overlegd met de vijfentwintig 
veiligheidsregio's. Tot 1 mei levert Lead Healthcare uit Baarn alle zelftests voor ruim 
vierhonderd evenementen maar om de testcapaciteit te kunnen opschroeven zijn meer 
aanbieders nodig. Bron: De Stentor, 16 april 2021. 

Nederlanders willen dat maatregelen worden versoepeld 

Twee op de drie Nederlanders willen dat de maatregelen tegen het coronavirus worden 
versoepeld. Die groep groeit, meldt onderzoeksbureau I&O Research na een peiling in 
opdracht van de NOS. Begin maart wilde negenenvijftig procent meer versoepeling, nu is dat 
vierenzestig procent. 

De ondervraagden willen vooral dat mensen meer bezoekers thuis kunnen ontvangen. 
Ongeveer tachtig procent ziet dit zitten. Ook voor het openen van universiteiten en 
hogescholen, met sneltesten, is veel steun (72 procent). Twee op de drie mensen zijn voor het 
openen van terrassen en winkels. Meer dan zestig procent wil dat de avondklok wordt 
geschrapt. 

I&O voerde het onderzoek tussen 9 en 12 april uit. De enquêteurs vroegen iets meer dan 
tweeduizend volwassen Nederlanders naar hun mening. Volgens het onderzoeksbureau is 
daarbij rekening gehouden met geslacht, leeftijd en stemgedrag, en is de peiling daarom 
representatief. Bron: AD, 12 april 2021.   

Grapperhaus: kabinet wil wekelijks kijken naar soepeler 
coronamaatregelen 

Het kabinet wil wekelijks gaan bekijken of er coronamaatregelen versoepeld kunnen worden. 
Dat zei minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vanavond na afloop van het 
Veiligheidsberaad (de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s) met het kabinet.  

‘Het is geen kwestie van overtuigen of onderhandelen’, vertelde Grapperhaus na het wekelijkse 
overleg met vooraanstaande burgemeesters. Die wilden eigenlijk dat het kabinet de terrassen 
zou heropenen, zodat de stromen van burgers beter gecontroleerd kunnen worden. Zeker als 
het straks mooi weer wordt.     



122 

 

‘We hebben indringend met elkaar gesproken. Van Dissel (RIVM- directeur, red.) heeft laten 
zien dat de situatie nog steeds zeer zorgelijk is. Er is inderdaad een wens om de terrassen 
open te doen. Maar het probleem daarmee is dat de algehele recreatiemobiliteit toeneemt. 
Alleen maar meer bewegingen dus. Dat is een lastig gesprek, want ik heb er begrip voor dat 
er bij Nederlanders soort moeheid ontstaat.’  

Dus wil het kabinet nu per week bekijken wat er kan, zei Grapperhaus. ‘Iedere dag de vinger 
aan de pols houden, bij wijze van spreken.’ Tot nu toe is de druk op ziekenhuizen echter 
enorm. ‘We zullen zeker het pleidooi van de burgemeesters meewegen. Maar ik kan moeilijk 
de situatie in ziekenhuizen ontkennen.’  

De minister van Justitie en Veiligheid ziet in de statistieken dat we heel dicht in de buurt van 
de piek zitten. ‘Als we het nu uit de hand laten lopen, gaan er ongelukken gebeuren. Terwijl 
de daling inzet als we het nog even volhouden. Het OMT zegt niet: ga nog maanden zo door. 
In ieder geval korter dan een maand.’     

De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, is er morgen ook bij als het kabinet 
officieel beslist over de huidige coronamaatregelen. Maar inmiddels is wel duidelijk dat er nu 
niets kan. 

Bruls: ‘We willen een openingsplan hebben en het is logisch om dan in de buitenruimte te 
beginnen. Dat hebben we de minister meegegeven en daarover moet het kabinet besluiten. 
Buiten is de druk het grootste, ook qua handhaving. Natuurlijk kun je pas stappen zetten als 
het veilig genoeg is. Maar daar komt de vaccinatie in beeld.’ 

Het is belangrijk dat het kabinet zo snel mogelijk stappen zet, aldus de voorzitter. ‘Je zult hier 
iets van risico moeten nemen. Daarom is het ook goed nieuws dat er een openingsplan komt. 
Daar ben ik hoopvol over.’  

Burgemeester Aboutaleb (Rotterdam) sprak vanavond na het overleg opnieuw uit dat hij de 
terrassen open wil en zei ook dat er een grens zit aan de handhaving van de coronaregels. 
Aboutaleb: ‘Als het mooi weer wordt en er komen duizenden mensen bij elkaar dan ben ik niet 
bereid om daar het waterkanon op in te zetten. Of een agent in te zetten om mensen 
afzonderlijk te beboeten.’   Bron: AD, 12 april 2021.  

Burgemeester Aboutaleb herhaalt dat hij terrassen open wil 

Burgemeester Aboutaleb (Rotterdam) sprak vanavond opnieuw uit dat hij de terrassen 
open wil en zei ook dat er een grens zit aan de handhaving van de coronaregels. Aboutaleb: 
‘Als het mooi weer wordt en er komende duizenden mensen bij elkaar dan ben ik niet bereid 
om daar het waterkanon op in te zetten. Of een agent in te zetten om mensen een boete te 
geven’.  

‘Overal zie je mensen buiten die zich niet langer houden aan de regels. Als er heel veel mensen 
op een kluitje zitten, is handhaven gewoon geen optie.’ 

Het is niet de eerste keer dat de burgemeester zich sterk maakt voor de heropening van de 
buitenruimten. Begin deze maand riep Aboutaleb al op om de terrassen én Diergaarde Blijdorp 
zo snel mogelijk weer te openen. Zijn woordvoerder stelde toen dat er niet meer valt er 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.’   

Burgemeester Ahmed Aboutaleb weigert dus om het waterkanon in te zetten als er nu met 
mooi weer duizenden mensen bijeen komen. Hij pleitte er vanavond opnieuw voor de terrassen 
te openen en zei dat er een grens zit aan de handhaving van de coronaregels. 
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Samen met burgemeesters van andere gemeenten drong Aboutaleb vanavond tijdens het 
Veiligheidsberaad opnieuw aan op het heropenen van de terrassen. De burgemeesters geven 
aan dat in hun gemeentes mensen steeds vaker en massaler de openbare ruimte intrekken 
en dat dit steeds lastiger is te handhaven. 

Het is niet de eerste keer dat de burgemeester zich sterk maakt voor de heropening van de 
buitenruimten. Begin deze maand riep Aboutaleb al op om de terrassen en Diergaarde 
Blijdorp zo snel mogelijk weer te openen. Zijn woordvoerder stelde toen dat er niet meer valt 
er 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’, zei zij. Bron: AD, 12 april 2021.   

 

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam staat de pers te woord na het 
Veiligheidsberaad. Hij wil, zoals meer burgemeesters, dat terrassen toch snel weer 
opengaan. © ANP  

 
 
Mag Aboutaleb kabinet weigeren te volgen? 'Wet wijst burgemeester aan 
als autoriteit' 

 
Terwijl het kabinet terrassen gesloten wil houden, pleiten burgemeesters vurig voor 
heropening omdat zij vrezen dat parken anders volstromen. Rotterdams burgemeester Ahmed 
Aboutaleb zegt dat het anders ‘niet meer te handhaven is’. Maar mag hij weigeren de regels 
van het kabinet te volgen? 
 
‘Ja, dat mag hij’, zegt hoogleraar sanctierecht Henny Sackers (Radboud Universiteit). ‘Dit is 
juridisch volstrekt helder: de gemeentewet wijst de burgemeester aan als autoriteit als het 
gaat om het gezag over de lokale openbare orde. Dat ligt geheel bij de burgemeester.’ Bron: 
AD, 13 april 2021. 
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Mede-eigenaar Koen Bakker op het nog steeds gesloten terras van Het Hooihuis in 
Roosendaal © Peter van Trijen/Pix4Profs 
 

Terrassen blijven dicht tot frustratie West-Brabantse horeca 

 
Terwijl veel mensen snakken naar een terras, mag dat voorlopig niet open. En het weer laat 
ook al te wensen over. Dat leidt tot teleurstelling én berusting in de West-Brabantse horeca. 
‘Ik had al zo’n voorgevoel. Dan maar even wachten tot alles open mag.’  
 
Wéér uitstel, wéér geen versoepeling. De frustraties en de zorgen in gesloten restaurants en 
rond de lege terrassen lopen hoog op. Zegt Koen Bakker, voorzitter van de Roosendaalse 
afdeling van Horeca Nederland. Zelf is hij mede-eigenaar van restaurant Het Hooihuis met 
zijn bekroonde terras. Bron: BN De Stem, 12 april 2021.  
 

 
Door pandemie getroffen zelfstandigen is persconferentie opnieuw grote 
teleurstelling 

 
Voor zelfstandigen in de door de coronapandemie getroffen sectoren is de persconferentie van 
het demissionair kabinet vandaag wederom uitgelopen op een grote teleurstelling. Dat zegt de 
Vereniging Zelfstandig Nederland (VZN). Dat komt omdat de datum voor het eventueel weer 
kunnen beginnen met hun werk opnieuw is vooruitgeschoven. 
 
VZN-voorzitter Cristel van de Ven zegt dat premier Mark Rutte van 'een eind in zicht' spreekt, 
maar dat veel zelfstandigen de 'financiële noch mentale veerkracht hebben' om dat einde te 
halen. ‘De hopelijk mooie zomer waarover Rutte spreekt, is voor velen gewoonweg te ver weg 
om het vol te houden’, zegt ze. 
 
De vereniging wil dat het demissionaire kabinet met een duidelijke vaccinatiestrategie komt 
en een duidelijk herstelplan voor de economie. Voor veel zelfstandigen zijn de 
coronasteunpakketten ontoereikend vanwege de huidige voorwaarden, zegt de 
vereniging. Daarom wil VZN een eenmalige coronacompensatieregeling voor zelfstandig 
ondernemers die tot op heden geen steun hebben kunnen krijgen. ‘De tijd van 
proefballonnetjes oplaten moet voorbij zijn. Er is nu visie en leiderschap nodig, in combinatie 
met concrete en snelle steun aan de getroffen zelfstandigen’, aldus voorzitter Van de Ven. 
Bron: AD,  13 april 2021. 
 

 



125 

 

Corona vergroot eenzaamheid in de gevangenis 

Gevangen zitten is al geen pretje, maar nu helemaal niet. Al ruim een jaar lang geldt in 
gevangenissen een streng coronaregime. Gedetineerden mogen achter glas maar één bezoeker 
ontvangen, fysiek contact is uit den boze. ‘Ze zitten dubbel gevangen.’ 

Het is rustiger dan ooit in de bezoekersruimte van de PI Achterhoek in Zutphen. Al meer dan 
een jaar lang gelden er forse beperkingen voor wat in normale tijden het hoogtepunt van de 
week is: het bezoekuur. Elke gedetineerde mag maximaal één volwassen bezoeker ontvangen. 
De coronaproof glazen wand maakt een knuffel, kus of aanraking onmogelijk.  

Verlof kan alleen bij hoge uitzondering, denk aan sterfgevallen of noodzakelijke medische 
behandelingen. Het intieme ‘bezoek zonder toezicht’ is helemaal uit den boze en ook het vader-
kind uurtje is geschrapt. ‘Ik vind dat zelf best ver gaan’, zegt vestigingsdirecteur Danny Vette. 
‘Maar als we het virus buiten de deur willen houden, hebben we geen keuze. We kijken wel 
wat mogelijk is om kinderen op een ontspannen manier toch in contact te laten komen met 
hun gedetineerde vader. Bijvoorbeeld via extra beeldbelmomenten.’ 

Voor veel gedetineerden zijn het zware tijden. Niet alleen de bezoekregeling is beperkt, ook is 
er bijvoorbeeld minder gelegenheid om te sporten. Coen, al vierentwintig maanden in Zutphen 
gedetineerd, baalt daar van. ‘Ik ben iemand die graag en veel sport. Dat kon ik voor corona 
drie keer per week, nu nog maar één keer.’ Het onderling contact met medegedetineerden mist 
hij ook. ‘Er is minder interactie tussen de ring en de begane grond op mijn afdeling.’   

In Nederlandse gevangenissen is veel eenzaamheid en angst voor het virus, zegt voorzitter 
Jaap Brandligt van kenniscentrum voor gedetineerden Bonjo. Hun referentiekader is anders. 
‘Gedetineerden horen alleen maar hoe erg het buiten is. Ze hebben dezelfde angst als senioren 
die in het begin van de crisis hun huis niet uit durfden. Wij weten inmiddels dat we met een 
mondkapje redelijk veilig boodschappen kunnen doen. Die ervaring hebben zij niet. Ze zitten 
dubbel gevangen.’ 

Strafpleiter Jan Vlug uit Deventer hoort veel geklaag onder zijn cliënten, die verspreid over 
het land brommen. Vooral in Randstedelijke gevangenissen wordt gemopperd. ‘Over 
quarantaines en mondkapjes, die ze pas na lang zeuren sinds eind januari mogen opzetten.’ 
Ook hij proeft de angst bij gedetineerden. ‘Ik heb cliënten in paniek meegemaakt omdat ze 
naar een meermanscel moesten. Die zagen dat niet zitten.’  

In Zutphen heeft Vette om die reden twaalf tweepersoonscellen in het Huis van Bewaring 
geschrapt. ‘Daar komen mensen van buiten als eerste te zitten. Aangezien die eerst in 
quarantaine moeten, kun je die mensen niet op een tweepersoonscel plaatsen.’ De 
vierentwintig tweepersoonscellen in het reguliere deel van de PI zijn volgens Vette veilig. ‘Van 
de gedetineerden die hier zitten, weten we dat ze het virus niet bij zich dragen.’ Zij hoeven 
onderling dan ook geen anderhalve meter afstand te bewaren.    

De PI heeft er bewust voor gekozen om de gedetineerden op te delen in kleine groepen. ‘Toen 
de eerste lockdown vorig jaar maart inging, moest de boel hier ineens helemaal op slot. Geen 
bezoek, geen verloven. Dat had nogal impact. Toen zijn we gaan nadenken over de risico’s, 
waar zitten die nu?’  

Vette kwam tot de conclusie dat die vooral bij het personeel lagen. Zij bewegen zich immers 
vrij in de buitenwereld en kunnen het virus - als ze niet oppassen - mee naar binnen nemen. 
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In de bezoekzaal van de Zutphense gevangenis zijn glazen tussenwanden aangebracht zodat 
fysiek contact tussen gedetineerden en bezoekers niet meer mogelijk is. © DJI 

 

Om achter de muren weer wat mogelijk te maken, besloot hij afdelingen strikt van elkaar te 
scheiden. ‘Door groepen te maken, voorkom je dat alles plat gaat bij één besmetting.’ Dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan, want voor corona mixten de gedetineerden van alle afdelingen 
met elkaar tijdens sport, arbeid en ontspanning. Daarvan kon geen sprake meer zijn. ‘We 
hebben het hele programma moeten omgooien.’ 

Langzaam keerde de rust terug. Skype deed zijn intrede als alternatief voor de bezoekregeling. 
‘Voor sommigen is skypen zelfs beter dan bezoek. Vooral voor jongens met familie op de 
Antillen. Via de camera zien ze ook nog eens hoe het er thuis aan toe gaat.’ Vette denkt dan 
ook dat deze optie na corona blijft bestaan. ‘Als aanvulling op de bestaande bezoekregeling.’  

Toch missen veel gedetineerden het fysieke contact, zegt Coen. ‘Ze hebben huidhonger doordat 
ze hun partner niet mogen aanraken. Ik ben helaas gescheiden, dus voor mij speelt dit niet 
zo.’ Zelf mist hij het contact met zijn oom en tante, die hem voor corona wekelijks kwamen 
opzoeken. ‘Dat zijn oude mensen van ver in de tachtig. Die komen met zijn tweeën of ze komen 
niet. Ik heb ze al bijna een jaar niet gezien.’  

 

 
 

© Rob Voss 
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Half maart kreeg de Zutphense gevangenis te maken met de eerste besmetting binnen de 
muren. Vette: ‘Een veelpleger, die positief getest was, werd vanuit een kliniek teruggeplaatst 
naar de PI. Hij had dus geen contact gehad met medegedetineerden en kon in quarantaine in 
zijn eigen cel.’ 

Eind januari gingen alle alarmbellen af toen iemand die op vrije voeten kwam, positief testte. 
‘Hij was al eens positief getest voordat hij bij ons kwam’, zegt Vette. ‘Het zou kunnen dat bij 
deze test een restant van die besmetting aan het licht kwam.’ Toch nam hij het zekere voor 
het onzekere en zette de gehele afdeling van achtenvijftig man in quarantaine. Een besluit met 
heftige consequenties. 

‘Ineens zaten we vijf dagen lang tweeëntwintig uur per dag achter de deur’, zegt Coen. ‘We 
mochten nog maar een halfuurtje luchten en douchen was beperkt. Ik kon er redelijk mee 
dealen, maar veel jongens op de afdeling hadden het heel moeilijk. Die hebben behoefte aan 
interactie.’ Het viel Coen op dat de sfeer goed bleef. ‘De saamhorigheid is gegroeid. Je zit 
letterlijk met elkaar in hetzelfde schuitje.’ 

Binnen de muren voelt Coen zich veilig. Pas sinds eind januari mag hij als gedetineerde een 
mondkapje dragen. Justitie was lange tijd huiverig voor mondkapjes in PI’s omdat die de 
gezichtsuitdrukking van gedetineerden verhullen. Dat zou tot onveilige situaties kunnen 
leiden.  

Op advies van het OMT zijn de mondneusmaskers nu toch toegestaan. ‘Als gedetineerden 
leven wij in een bubbel. Het risico zit bij het personeel. Alleen zij kunnen het virus naar binnen 
brengen. In het begin was het even zoeken met anderhalve meter afstand houden. Naarmate 
de tijd vordert, is dit een automatisme geworden.’ 

Vestigingsdirecteur Vette heeft vanaf het begin van de crisis gehamerd op discipline bij zijn 
medewerkers. ‘Hou afstand, kijk even de andere kant op als je elkaar kruist in de smalle 
gangen hier. Blijf bij twijfel met klachten liever twee dagen langer thuis.’ Tot dusver heeft dit 
gewerkt, al blijft hij medewerkers aanspreken op gedrag. ‘Het verzuim is laag.’   

 

 
 

PI Zutphen © E Bosman 

Toch denkt Bonjo-voorzitter Brandligt dat meer preventieve maatregelen voor 
gevangenispersoneel de kans op overdracht verder kunnen verlagen. ‘Onze gevangenissen zijn 
niet gebouwd op anderhalve meter afstand houden. We hebben in Scheveningen, 
Heerhugowaard en Ter Apel kunnen zien dat het virus snel kan rondgaan in een gevangenis. 
Het RIVM kan de gangen niet breder maken, maar je moet er alles aan doen om corona buiten 
de deur te houden.’  
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Brandligt heeft een aanbeveling: ‘Werk met sneltesten, meet de temperatuur op bij de ingang. 
Dat is een kleine moeite, maar het gebeurt nog niet.’ Na een advies van het OMT mogen 
gedetineerden sinds eind januari mondkapjes dragen. ‘Dat zegt iets over hoe wij als 
samenleving naar gevangenissen kijken’, zegt Brandligt. ‘Het is toch gauw eigen schuld, dikke 
bult.’   

Coen onderschrijft die waarneming. ‘De buitenwereld beschouwt ons als afvalputje van de 
maatschappij. Voor de politiek en de media zijn wij geen belangrijke doelgroep.’ Toch is 
hij tevreden over de gang van zaken binnen de Zutphense PI. ‘De directie hield ons goed op 
de hoogte van de situatie. Elke dag was er een update. We hadden ook een teststraat op de 
afdeling. Het zag er professioneel uit.’     

Dit beeld zien ze in Lelystad ook terug, zegt woordvoerder Jelika Thomas. ‘Gedetineerden zien 
de ernst van het virus in en tonen begrip voor de maatregelen en beperkingen.’ Om de sfeer 
goed te houden, organiseert de Lelystadse PI af en toe een verzetje. ‘Zoals een frietkraam voor 
de deur waar ook gedetineerden van mogen bestellen’, geeft Thomas als voorbeeld.  

Ook Danny Vette merkt op dat de sfeer in de PI de laatste weken een stuk relaxter is. ‘Voor 
de feestdagen zat er wat spanning op. Nu heerst er een soort van berusting, al mag het van 
mij snel afgelopen zijn. Dit is verre van ideaal.’   

Aantal besmettingen binnen de muren in Oost-Nederland beperkt. Het besmettingscijfer in 
gevangenissen is de laatste maanden behoorlijk opgelopen. Medio januari waren er 
tweehonderd achtennegentig, volgens de laatste stand van eind maart zijn er zeshonderd 
zesentachtig besmettingen binnen de muren. De Oost-Nederlandse gevangenissen hebben het 
coronavirus tot dusver redelijk buiten de deur weten te houden. De PI in Zutphen heeft één 
geval gemeld. De Zwolse gevangenis heeft er dertien gehad en de PI Lelystad noteerde sinds 
maart 2020 negen coronabesmettingen.  Bron: De Stentor, 11 april 2021.    
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Mentale druk in verpleeghuis zwaar door corona: ‘zorgpersoneel moet 
voor boa spelen’ 

Ga er maar aan staan. Je werkt in de ouderenzorg en loopt door corona al ruim een jaar op je 
tandvlees. En dan moet je tussen het zorgen door ook nog voor boa spelen, omdat familie van 
bewoners stampei maakt als ze niet ongehinderd in en uit het verpleeghuis kan lopen. 

Het is de medewerkers van zorgorganisatie Tante Louise (1.800 medewerkers, 850 
vrijwilligers, 1100 cliënten in Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen) niet in de koude 
kleren gaan zitten, zegt bestuurder Conny Helder (62), tevens boegbeeld van de landelijke 
belangenorganisatie voor langdurige zorg Actiz. Bron: BN De Stem, 11 april 2021.  

 

De deuren van de zorgcentra gaan eindelijk weer open, na een moeilijk jaar vol verdriet. Deze 
site keek in de aanloop naar de heropening terug en vooruit met de mensen van Oranjehof in 
Heerlen-Zuid. ‘Ik heb de oorlog ook meegemaakt, maar dit was erger.’ 

In de binnentuin van zorgcentrum Oranjehof, die omringd wordt door de woon- en 
slaapvertrekken van de bewoners met dementie, staat een bushalte. Sommige mensen hier 
hebben ‘dwaaldrang’. Ze lopen van woonkamer naar woonkamer, belanden soms in de tuin, 
en eindigen dan weleens bij de bushalte. Daar gaan ze op het bankje zitten, om te wachten op 
een bus die niet meer komt. Bron: AD, 10 april 2021. 

 

Politie maakt einde aan illegaal feest in Naaldwijk 

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een illegaal 
feest in een schuur aan de Opstalweg in het Zuid-Hollandse Naaldwijk. Alle aanwezige 
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feestgangers, pakweg veertig mensen, zijn aangehouden omdat ze niet wilden vertrekken, zegt 
een politiewoordvoerster. 

Agenten hoorden rond 00.30 uur tijdens een surveillance geluid in de schuur. Ze forceerden 
de deur toen geweigerd werd die open te maken. De feestvierders wilden niet luisteren naar 
de aanwijzingen van de politie en negeerden de coronamaatregelen. Daarop werden ze 
aangehouden. ‘Het gaat om mensen in de leeftijd van 19 tot en met 29 jaar’, aldus de 
woordvoerster van de politie.  

Een 25-jarige man uit ‘s Gravenzande raakte gewond toen hij 2,5 meter naar beneden viel bij 
een poging zich te verstoppen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. 

Agenten hoorden rond 00.30 uur tijdens een surveillance harde muziek in de schuur en 
vermoedden een illegaal feest. Ze riepen versterking in. Bij het zien van de agenten 
waarschuwde de 62-jarige bewoner de aanwezigen, die in een tuinhuis vluchtten en weigerden 
de deuren te openen. 

Op last van de burgemeester werd het feest beëindigd. Agenten forceerden de deur. Daarop 
ontstond er een dreigende sfeer in de kleine ruimte. De feestvierders wilden niet luisteren 
en dreigden de politie te lijf te gaan met stoelen. Daarop werden ze een voor een uit het huisje 
gehaald en aangehouden. ‘Het gaat om mensen in de leeftijd van 19 tot en met 29 jaar’, aldus 
de politie. 

De bewoner wordt binnenkort door de politie verhoord. De gemeente bekijkt welke 
maatregelen tegen hem kunnen worden genomen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
bestuurlijke boete.  Bron: AD, 11 april 2021.   

Herrie leidt politie naar illegaal feest in de buurt van Hardenberg: 51 
bezoekers krijgen avondklokboete 

Kabaal in Rheezerveen en klagende buurtbewoners leidden de politie naar een illegaal feestje. 
eenenvijftig bezoekers kregen een boete. Er stonden ineens zestien agenten met honden. 

Het was meteen ook over met de feestvreugde zaterdagavond in de buurtschap vlakbij 
Hardenberg. De politie maakte subiet een eind aan het illegale feest. ’Bij dit soort excessen 
zullen wij altijd optreden’, laat Ruud Visser van de politie weten. Bron: De Stentor, 11 april 
2021.  

Piratengezelschap De Club van 7 uit Rheezerveen had het heus niet zo gewild, maar toch 
stonden zaterdag in en om een kleine tent ineens dik honderd bezoekers die op zijn minst de 
coronarichtlijnen aan hun laars lapten. De helft daarvan ging op de bon toen daarna de 
avondklok werd genegeerd, de rest maakte zich snel uit de voeten. ‘Het is wat uit de hand 
gelopen.’  

Zoals een waard is vertrouwt hij zijn gasten en als die op bezoek zijn dan stuur je ze ook niet 
zomaar weg. Piratengezelschap De Club van 7 uit Rheezerveen kijkt met gemengde gevoelens 
terug op afgelopen weekeinde, waarin een drukbezocht feest na een melding van 
geluidsoverlast door de politie werd beëindigd. De meer dan honderd bezoekers keerden 
daarna huiswaarts, waarbij er zo’n vijftig een bon kregen voor het negeren van de avondklok. 
‘Deze drukte hadden ook wij niet gewild.’ Bron: De Stentor, 12 april 2021. 
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© Het Parool — Het Museumplein zondagmiddag 

 

In Amsterdam hebben zich zondagmiddag opnieuw een paar honderd mensen verzameld op 
het Museumplein om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Zowel het aantal mensen 
als de sfeer is vergelijkbaar met eerdere zondagse coronademonstraties op het plein. Er 
is muziek en mensen lopen met parapluutjes en spandoeken met leuzen erop. Het eerste uur 
verliep rustig. 

De politie heeft zich wel anders opgesteld dan eerdere zondagen. Normaal gesproken staan 
agenten om het Museumplein, nu hebben ze zich op andere plekken in de stad verzameld. 
Dat heeft waarschijnlijk te maken met de andere tactiek die de 
zogenoemde koffiedrinkers hebben aangekondigd. Mogelijk verzamelen zij zich op meerdere 
verschillende plekken in de hoofdstad. Bron: AD, 11 april 2021.   

 

Doorfeesten in coronatijd: café heeft ramen afgedekt en is bijna 
klokjerond open, bier 1,50 en blowen mag 

Dat Nederland nog altijd in lockdown is, betekent niet dat er niet wordt gefeest. Op sommige 
plekken in Amsterdam gaat het uitgaansleven heimelijk door. Kosten: 100 euro, inclusief test. 

‘Deze hoef je gelukkig niet heel diep in je neus te stoppen,’ zegt bezoeker Daniël (27) – 
muziekproducer – met een grote grijns op zijn gezicht. Hij is een van de zeven twintigers en 
dertigers die deze vrijdag om vijf uur ‘s middags giechelend wattenstaafjes in de neus draaien, 
om zichzelf op corona te testen. Zelf weten ze ook niet precies wat er vanavond op het 
programma staat. Bron: Het Parool, 10 april 2021.  

De horeca moet sinds oktober 2020 de deuren gesloten houden. Toch zijn er 
in Amsterdam meerdere (gelegenheids)cafés die in het geheim publiek ontvangen, zo blijkt uit 
een inventarisatie. Met gesloten luiken of dichte gordijnen wordt de reuring verhuld voor de 
buitenwereld, andere (geïmproviseerde) kroegen zijn überhaupt niet zichtbaar vanaf de straat. 
Zo is er randje Amsterdam een café met afgedekte ramen dat bijna klokje rond open is. Bier 
kost 1,50 en er mag worden geblowd. Wat meer naar de binnenstad toe zit, verstopt tussen 
andere gebouwen op een hoge verdieping, een lunchroom die overdag gasten ontvangt. En ‘s 
avonds laat is bij een populair café randje Centrum vanachter een rolluik een beat en 
geroezemoes te horen. Volgens buurtbewoners is het café voor vaste klanten gewoon open. 
Bron: AD, 10 april 2021. 



132 

 

 

De #zerocovid actiedag  © screenshot 
 

Roep om strakker coronabeleid: ‘Als we niet indammen, accepteren we 
dat mensen gevaar lopen’ 

Terwijl koffiedrinkende en virusontkennende demonstranten volop aandacht opeisen, is er 
ook een groep tegenstanders van het Nederlandse coronabeleid die nauwelijks publiciteit 
krijgt. De aanhangers van de #zerocovid-strategie hielden daarom zaterdag een nationale 
actiedag. Digitaal, uiteraard. 

Nederland is het Brazilië van Europa. Hugo de Jonge en Mark Rutte kunnen er weinig van 
(niks, om precies te zijn) en Jaap van Dissel is het brein achter een beleid met misdadige 
trekjes, omdat miljoenen Nederlanders al ruim een jaar lang worden blootgesteld aan een 
gevaarlijk virus. Doelbewust. Nee, in zijn openingsbetoog windt Michael Blok, initiatiefnemer 
van de stichting Containment Nu, er geen doekjes om. ‘Nog steeds vallen er tientallen doden 
per dag, en over een paar weken zijn dat er misschien wel weer honderden.’ Bron: AD, 11 april 
2021. 

 

RIVM meldt 8288 nieuwe coronabesmettingen 

Het RIVM meldt vandaag 8288 nieuwe coronagevallen over het afgelopen etmaal, dat is fors 
meer dan het gemiddelde van de laatste zeven dagen, dat nu op 6964 ligt.  

Voor het eerst in dagen stijgt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer. Het aantal 
opgenomen patiënten nam toe met 26 naar 2517, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS) zondag. 

In de drie dagen daarvoor waren er juist 67 bedden voor coronapatiënten vrijgekomen. Het 
aantal opgenomen patiënten ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan precies een week geleden 
toen er in totaal 2317 coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen. 

Verpleegafdelingen behandelen nu 1729 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er vijfentwintig 
meer dan op zaterdag. De drie dagen daarvoor was er juist sprake van een flinke afname van 
in totaal achtenzeventig, terwijl begin deze week het aantal coronapatiënten op die afdelingen 
juist met bijna tweehonderd toenam. 

Intensive cares behandelen nu zevenhonderd achtentachtig coronapatiënten, een meer dan 
op zaterdag toen er drie bijkwamen. Op vrijdag daalde het aantal ic-patiënten nog met 
veertien. Bron: AD, 11 april 2021.  

Er zijn 6757 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een maandag is dat relatief 
veel, hoewel het aantal positieve tests in het begin van de week lager ligt dan later in de week. 
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In de afgelopen zeven dagen zijn 50.102 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 7157 nieuwe gevallen per dag. Het is de 
vierde dag op rij dat het gemiddelde weer oploopt. Rond pasen had het aantal positieve tests 
juist een pas op de plaats gemaakt. 

Amsterdam had de meeste nieuwe coronagevallen. In de hoofdstad testten 307 inwoners 
positief. In Rotterdam kwamen 272 gevallen aan het licht, in Den Haag hoorden 179 inwoners 
dat ze het virus hebben opgelopen en in Utrecht werden 110 besmettingen bevestigd. Daarna 
volgen Tilburg (107) en Den Bosch (100). Bij de veiligheidsregio's had Rotterdam-Rijnmond 
opnieuw de meeste gevallen (629). 

Het aantal sterfgevallen steeg met twintig. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal in een periode 
van 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 163 sterfgevallen 
geregistreerd, gemiddeld ruim 23 per dag. Dat is het hoogste peil in bijna twee weken, maar 
het 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. Bron: 
AD, 12 april 2021.  

De gemeente Urk kampt wederom, relatief gezien, met een hoog aantal Covid-19 
besmettingen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het RIVM. Een stijgende lijn werd op 
8 april onderbroken, maar schiet sinds vandaag weer scherp omhoog. 

De laatste cijfers melden het aantal mensen, die tussen zondag 10.00 uur en vanochtend 
10.00 uur bij de GGD positief getest werden. Waar in Urk de brandhaard oplaait, gaat het in 
Oost-Nederland in het algemeen de goede kant op. Als kanttekening: Het gaat om dagkoersen, 
die sterk kunnen wisselen. Daarbij ligt het aantal gemelde besmettingen op maandag 
doorgaans lager omdat er op zondagen minder vaak wordt getest. 

Zwartewaterland is één van de gemeenten waar de cijfers steeds beter worden. Na een piek op 
8 april worden er iedere dag minder besmettingen gemeld. In steden als Apeldoorn, Zwolle, 
Deventer en Zutphen zijn de cijfers vrij stabiel. Bron: De Stentor, 12 april 2021.   

Zes procent meer besmettingen, instroom ziekenhuizen op hoogste punt 
sinds begin januari 

De daling in het aantal nieuwe coronagevallen heeft zich de afgelopen week niet doorgezet. 
Het aantal nieuwe besmettingen op weekbasis nam met ruim 6 procent toe tot 51.240. Het 
percentage tests dat positief uitpakt, stijgt verder door naar 9,6 procent. Dat was vorige week 
8,9 procent en een maand geleden 7,6 procent. Opnieuw ging bijna een half miljoen 
Nederlanders naar de teststraat. 

In ruim tachtig procent van de gevallen wordt de besmetting, wanneer daarvan een oorzaak 
te herleiden is, thuis (58,7 procent) of bij bezoek in de thuissituatie (24,9 procent) opgelopen. 
Dat laatste getal is iets hoger dan de laatste maanden, mogelijk een signaal dat de één 
bezoeker-regeling minder stikt wordt nageleefd. In de zorg vinden amper nog besmettingen 
plaats. Bron: De Stentor, 13 april 2021. 

Wéér minder vaccins gezet dan gepland: 'verklein aantal groepen met 
voorrang' 

De voorraad coronavaccins in Nederland begint reusachtige vormen aan te nemen. Al weken 
op rij worden de prikdoelstellingen bij lange na niet gehaald, mede door onrust rond het 
AstraZeneca-vaccin. Vandaag komt het kabinet met een aangepaste vaccinatiestrategie. 

Sinds december heeft Nederland genoeg coronavaccins geleverd gekregen om zo’n 4,6 miljoen 
prikken te zetten. Maar zover is het nog lang niet: tot zondag werden er ruim 3,2 miljoen 
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inentingen toegediend. Een verschil van bijna 1,5 miljoen vaccinaties. 
 
Het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM benadrukken steeds dat geleverde vaccins 
niet meteen gebruikt kunnen worden. De grote ladingen moeten eerst worden herverdeeld, 
daarna verspreid, en een deel ligt op voorraad bij de huisartsen en GGD’s.  

Dat neemt niet weg dat er honderdduizenden vaccins ongebruikt blijven. De afgelopen drie 
weken werd de vaccinatiedoelstelling steeds niet gehaald. Afgelopen week werden er in plaats 
van de geplande 625.000 prikken slechts zo’n 365.000 gezet. 

Dat had vooral te maken met de onrust rond het AstraZeneca-vaccin. Na meldingen van 
zeldzame maar ernstige bijwerkingen, werd het prikken met dat vaccin stilgelegd bij 60-
minners. Bij 60- tot 64-jarigen ging het prikken wel door, maar het enthousiasme om het 
AstraZeneca-vaccin te nemen, lijkt afgenomen. Dat leidt tot chaos bij huisartsen, die geleverde 
vaccins nauwelijks kwijt kunnen. 

De bijna honderd priklocaties van de GGD hebben inmiddels capaciteit in overvloed. ‘We 
kunnen deze week ruim één miljoen prikken zetten’, zegt een woordvoerder. ‘Als we de vaccins 
zouden hebben.’ 

Het kabinet presenteert vanavond een aangepaste vaccinatiestrategie. Daarin zal 
waarschijnlijk het advies van de Gezondheidsraad worden meegenomen om de tweede prik bij 
de vaccins van Pfizer en Moderna pas na twaalf weken te geven. De tussenpoos is nu zes 
weken bij Pfizer en vier bij Moderna. 

Deze site sprak met experts die pleiten voor een meer pragmatische vaccinatieaanpak. Een 
van de voorstellen is om 60-minners zelf de keuze te geven of ze ingeënt willen worden met 
het AstraZeneca-vaccin, zodat beschikbare voorraden sneller kunnen worden gebruikt. Wat 
kan er nog meer beter en hoe kan het sneller? Lees hieronder de vier adviezen. 

 

 
 

Een vaccinatielocatie van de GGD in Almere. Het is relatief rustig op de priklocaties, hoewel 
er voldoende coronavaccins beschikbaar zijn. © ANP 

 

1.Geef AstraZeneca aan iedereen die het wél wil 

De prikstops en onrust rond AstraZeneca leiden tot bizarre taferelen. Enerzijds slagen 
huisartsen er amper of niet in om van hun vaccinvoorraad af te komen. Sommige dokters 
gingen met vaccins in een koelbox langs kennissen, omdat de patiënten niet kwamen opdagen 
voor hun prik. Anderzijds zijn er talloze mensen die smeken om een inenting, maar voorlopig 
nog niet aan de beurt zijn. Zoals een groot deel van de meer dan één miljoen 60-minners met 
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luchtwegaandoeningen, diabetes, kanker of andere ziektes, die uit angst voor het coronavirus 
met hun gezin vaak al meer dan een jaar in strenge isolatie leven. Het kabinet besloot vorige 
week dat vanwege een klein risico op ernstige bijwerkingen alleen 60-plussers met 
AstraZeneca worden gevaccineerd. 

Steeds meer van die 60-plussers zijn inmiddels echter al ingeënt. ‘Nu de vaccinatiebereidheid 
voor AstraZeneca terugloopt, moeten de AstraZeneca-vaccins snel worden doorgeschoven 
naar andere doelgroepen’, zegt hoogleraar logistiek Jan Fransoo. Voor 1 juli krijgt Nederland 
vijfenhalf miljoen doses AstraZeneca geleverd. 

Fransoo: ‘Aanvankelijk waren de hoeveelheid beschikbare vaccins en prikkers de bottleneck 
in het vaccinatieproces. Nu is dat het aantal beschikbare bovenarmen. Zo snel mogelijk zoveel 
mogelijk armen vinden waar het AstraZeneca-vaccin in gaat, dat zou topprioriteit moeten zijn.’ 

Dat stelt ook hoogleraar risicocommunicatie Daniëlle Timmermans: ‘Laat het 
leeftijdsonderscheid tussen 60-min en 60-plus los en geef de AstraZeneca-vaccins aan wie het 
wil.’ Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het veelbesproken vaccin niet voor 
niets op de markt toegelaten voor álle volwassenen, benadrukt ze. ‘De risico’s op bijwerkingen 
zijn aanvaardbaar voor de hele bevolking, vergeleken bij het risico op corona.’ Timmermans 
vindt het onbegrijpelijk dat de Gezondheidsraad en het kabinet bij zestig jaar een harde 
leeftijdsgrens hebben gelegd. ‘Dan gaan mensen boven de zestig automatisch meer twijfelen: 
als de risico’s voor iemand van negenenvijftig jaar blijkbaar niet aanvaardbaar zijn, is het voor 
mij dan wél veilig?’ Die risicoafweging kunnen mensen volgens haar prima zelf maken, al dan 
niet in overleg met hun huisarts. 

Mensen die na betere voorlichting en een gesprek met hun huisarts nog steeds twijfelen aan 
AstraZeneca, zouden een ander vaccin moeten krijgen zonder dat zij helemaal achteraan in 
de rij moeten aansluiten, zegt Timmermans. ‘Het alternatief is dat zij zich helemaal niet laten 
vaccineren.’  

2. Houd het simpel 

Twee weken geleden haalde Nederland zijn vaccinatiedoelstelling voor die week niet, omdat 
een bepaalde categorie zorgmedewerkers veel minder prikafspraken maakte dan voorzien. 
Vorige week gaf het RIVM toe geen inzicht meer te hebben in de vaccinatiegraad bij bepaalde 
kwetsbare groepen, omdat het rapporteren ervan te complex was. ‘Mijn idee is dat we in 
Nederland echt het zicht kwijt zijn geraakt’, zegt Amrish Baidjoe, veldepidemioloog bij het 
internationale Rode Kruis. ‘Wie zet welke prik bij wie: het gaat al de hele tijd van links naar 
rechts en weer terug.’ 

Hoe meer kleine doelgroepen je benoemt in je vaccinatiestrategie, des te preciezer moet je 
planning zijn, weet hoogleraar logistiek Jan Fransoo. ‘En als er iets misgaat, heeft het ook 
meteen grote gevolgen. Als je de doelgroepen vergroot, is het makkelijker om door te schakelen 
bij tegenslagen, zoals nu bijvoorbeeld bij AstraZeneca.’ 

In het Verenigd Koninkrijk gaat het vaccineren al maanden als een trein. Dat komt enerzijds, 
omdat ze over veel meer vaccins beschikken dan Nederland, maar er is ook een andere reden. 
‘Ze hebben de strategie steeds simpel gehouden’, zegt Maarten Postma, hoogleraar global 
health economics in Groningen en tevens lid van de Britse Gezondheidsraad. ‘Ook in die raad 
is gesproken over uitzonderingen voor mensen met obesitas, of voor vitale beroepen als 
brandweerlieden en docenten. Maar uiteindelijk hebben ze dat steeds niet gedaan, omdat het 
te ingewikkeld werd. Ze werken gewoon met leeftijdscohorten van oud naar jong, heel rechttoe, 
rechtaan. En ze werken ook wat opportunistischer: als een jongere partner van iemand 
meekomt en er is vaccin beschikbaar, krijgt diegene ook gewoon een prik.’  

3. Benut de capaciteit die er wél is 

Terwijl de vaccinatiecampagne deze week bij huisartsen tot chaotische taferelen leidde en 
Nederland voor de vierde week op rij meer vaccins binnenkreeg dan dat er prikken werden 
gezet, zaten in heel het land GGD-medewerkers duimen te draaien. Daar hebben ze namelijk 
capaciteit in overvloed. ‘We kunnen deze week op bijna honderd vaccinatielocaties ruim één 
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miljoen prikken zetten’, zegt een woordvoerder van de GGD. ‘AstraZeneca, Pfizer, Moderna, 
we kunnen met alle vaccins overweg. De logistiek en menskracht hebben we.’ 

De GGD’s zouden ruim drie keer meer kunnen prikken dan ze nu doen. Maar ook na een vol 
kwartaal vaccineren blijkt dit geen garantie dat het vaccin dát in ons land beschikbaar is, ook 
daadwerkelijk in bovenarmen verdwijnt. ‘Logistieke experts ontbreken’, stelt veldepidemioloog 
Amrish Baidjoe vast. ‘Kennis die Defensie op dat gebied in huis heeft, wordt niet structureel 
benut. En ook logistieke kennis van buitenaf wordt te weinig aan boord gehaald. Intussen 
wordt de strategie bepaald door politici, die overal beloftes maken. Beloftes die steeds niet 
worden waargemaakt.’ 

 
‘ 

De eerste doses van het vaccin van farmaceut Janssen uit Leiden worden opgeslagen bij 
distributiecentrum Movianto. Het is het vierde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar 
komt. © ANP  

 

Het omslachtige afsprakensysteem leidde afgelopen maanden ook tot veel frustraties. Mensen 
krijgen eerst een brief en moeten dan zelf contact opnemen met de GGD om een prikafspraak 
te maken. Dat leidde geregeld tot lange wachttijden aan de telefoon. Flexibel is het systeem 
ook allerminst. Als mensen toch niet komen opdagen, blijven er vaccins over. 

Hoe anders gaat dat bijvoorbeeld in Israël, waar mensen op hun telefoon een pushbericht 
ontvangen met een voorgestelde prikafspraak die ze met één klik kunnen accepteren. In 
Nederland kan dat niet zomaar, omdat we geen elektronisch patiëntendossier hebben. De 
overheid kent de medische status van burgers niet, verklaart logistiekhoogleraar Jan Fransoo. 
‘Maar met een aanpassing in het online afsprakensysteem van de GGD kun je mensen wel 
vragen zich alvast te registreren. Je geeft dan door dat je graag gevaccineerd wilt worden, wat 
je leeftijd, eventuele medische indicaties en contactgegevens zijn. Vervolgens ontvang je een 
pushbericht op het moment dat er een vaccin beschikbaar is.’ 

4. Wees open over risico’s 

De overheid moet eerlijk en open gaan communiceren over de mogelijke risico’s op 
bijwerkingen bij de vaccinaties, stelt hoogleraar risicocommunicatie Daniëlle Timmermans. 
Tot nu toe hebben tegenstrijdige signalen van de overheid volgens haar vooral voor extra 
verwarring en scepsis gezorgd. 

‘De overheid communiceert dat de toegelaten vaccins goed onderzocht en veilig zijn. 
Tegelijkertijd waren er twee prikstops en is, ondanks het positieve advies van het EMA, 
besloten om geen AstraZeneca meer te geven aan 60-minners. Het punt is dat aan vaccins 
altijd risico’s zitten, dat wisten alle vaccinologen en andere deskundigen van tevoren. Die krijg 
je pas in beeld als je de vaccins in miljoenen armen gaat spuiten.’ 
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Een huisarts vaccineert een man tegen het coronavirus  © ANP  

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid had volgens Timmermans nooit moeten zeggen 
dat AstraZeneca ‘veilig’ is en dat mensen zich er geen zorgen over hoeven te maken. ,,Wat is 
veilig? Naar de supermarkt gaan, is ook niet veilig; je kunt onderweg onder een auto komen. 
Niets is  honderd procent veilig. Als je helder communiceert wat de risico’s zijn van vaccins 
vergeleken bij de risico’s van corona, kunnen mensen daar zelf een afweging in maken. Neem 
de zorgen van mensen serieus.’’ 

Die afweging kan anders uitpakken voor ouderen dan voor jongeren, erkent Timmermans. 
Jongeren lopen immers aanzienlijk minder risico ernstig ziek te worden van corona, dus telt 
een weliswaar heel klein risico op een mogelijk ernstige bijwerking zoals trombose voor hen 
mogelijk zwaarder. Het is echter ook aan de overheid om te communiceren waarom het 
belangrijk is dat ook gezonde jonge mensen toch een vaccin halen, aldus de hoogleraar. Alleen 
als genoeg mensen zich laten inenten, bereiken we volgens epidemiologen groepsimmuniteit 
en kunnen we de verafschuwde coronamaatregelen achter ons laten. ‘Als overheid kun je aan 
burgers vragen om een klein risico te lopen voor het algemeen goed.’  Bron: BN De Stem, 13 
april 2021. 
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Kelly Vos uit Tilburg  © Koen Verheijden 
 
 

Arie en Dennie mogen op proefvakantie naar Rhodos: ‘We hebben zin in 
een verzetje’ 
 
Wie heeft er na een jaar corona geen zin in een zorgeloze vakantie op een Grieks eiland? Voor 
Arie en zijn vriend Dennie uit Leiden en voor Kelly Vos uit Tilburg gaat het binnenkort 
gebeuren. 
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Het drietal neemt deel aan een proefvakantie naar Rhodos waarmee de overheid wil 
onderzoeken hoe Nederlanders deze zomer ‘coronaproof’ op vakantie kunnen met een zo laag 
mogelijk besmettingsrisico. ‘We zijn prima testvee.’ Bron: AD, 11 april 2021.   
 
De uitverkorenen van de proefvakantie op Rhodos zijn klaar voor vertrek. Om kwart over 12 
gaan ze boarden en om 13:00 uur vertrekt het vliegtuig naar het Griekse eiland, waar ze acht 
dagen lang kunnen relaxen in een vijfsterrenresort. Een van de deelneemster Kelly Vos kan 
niet wachten. ‘We zitten vanavond aan de wijn op het terras. Hoe geweldig is dat.’ 
 
Ook bij Arie Blaak en zijn vriend Dennie van Egmond zit de stemming er al goed in. ‘Het is 
een hele leuke sfeer in de groep. Iedereen is opgewonden', zegt de eerste.  Beiden kijken ze erg 
uit naar de warmere temperaturen. ‘Twintig graden is een stuk beter dan het weer hier.’ De 
sneltest ging bij het drietal goed. 
 
Van de honderdnegenentachtig deelnemers is er één iemand afgevallen vanwege een positieve 
coronatest. Daar is een vervanger voor in de plaats gekomen. Met de vakantiepilot wil de 
overheid onderzoeken hoe Nederlanders deze zomer ‘coronaproof’ op vakantie kunnen met 
een zo laag mogelijk besmettingsrisico. Bron: AD, 12 april 2021.    
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Vakantiegangers worden opgehaald in een bus van Sunweb  © Sunweb 

 
Vakantieganger in quarantaine tijdens Sunweb-proefvakantie op Rhodos 

 
Een van de vakantiegangers die onderdeel is van de proefvakantie op Rhodos, georganiseerd 
door Sunweb, is gisteren in quarantaine geplaatst. De reiziger werd gebeld door de partner in 
Nederland, die een positieve test had ontvangen. 
 
De reiziger heeft de organisatie gisterochtend op de hoogte gebracht. Dat was direct nadat de 
positieve test van de partner was ontvangen. Sunweb meldt dat zij direct het protocol hebben 
gevolgd, zoals met alle betrokken partijen was afgestemd. ‘De deelnemer is in quarantaine 
geplaatst in de hotelkamer. De kamergenoten zijn direct overgeplaatst naar een andere 
hotelkamer.’ 
 
‘De deelnemer heeft een PCR-test ondergaan, had geen symptomen en kreeg gisteravond een 
negatieve testuitslag. Volgens het protocol mag de deelnemer weer deel uitmaken van de 
groep.’ 
 
Met de proefvakantie naar Rhodos wil de overheid onderzoeken hoe Nederlanders deze zomer 
‘coronaproof’ op vakantie kunnen met een zo laag mogelijk besmettingsrisico. Op de 
proefvakantie kwamen duizenden aanmeldingen binnen. Uiteindelijk konden 189 personen 
naar vakantieresort Hotel Mitsis Grand beach op Rhodos. Daar zitten zij samen met enkele 
andere toeristen en Grieks personeel acht dagen lang afgesloten van de buitenwereld.  Bron: 
De Stentor, 16 april 2021.  

 

 
 

Foto van het resort waar de vakantiegangers verblijven  © Sunweb 
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Acht vakantiegangers op proefreis naar Rhodos in quarantaine, vier 
mogelijk besmet met coronavirus 

Acht van de reizigers die met Sunweb op proefvakantie zijn op Rhodos zijn in quarantaine 
gegaan. Dat maakte Sunweb bekend. Vier van hen zijn mogelijk besmet met het coronavirus. 
Uit de PCR-test van vrijdag kon volgens Sunweb niet met zekerheid worden gezegd of deze 
reizigers positief of negatief waren. 

Vier van hen zijn mogelijk besmet met het coronavirus. De achtdaagse proefvakantie is een 
initiatief van de overheid om te testen onder welke voorwaarden er weer veilig gereisd 
kan worden. 
 
Uit de PCR-test van gisteren kon volgens Sunweb niet met zekerheid worden gezegd of 
deze reizigers positief of negatief waren. Zij worden later op vandaag opnieuw getest. De 
kamergenoten van de vier blijven uit voorzorg ook in quarantaine. De PCR-testen van 184 
deelnemers bleken gisteren negatief. 
 
Zij worden later op zaterdag opnieuw getest. De kamergenoten van de vier blijven uit voorzorg 
ook in quarantaine. De PCR-testen van 184 deelnemers bleken vrijdag negatief. 
 
De achtdaagse proefvakantie is een initiatief van de overheid om te testen onder welke 
voorwaarden er weer veilig gereisd kan worden. De deelnemers mogen tijdens de vakantie het 
Griekse vakantieresort Hotel Mitsis Grand Beach niet verlaten en er zijn geen andere gasten 
aanwezig. Deelnemers betalen de reis zelf, maar de kosten voor de coronatesten komen voor 
rekening van Sunweb. De bedoeling was om met 189 vakantiegangers af te reizen, maar 
uiteindelijk werden dat er 188. Bron: AD, 17 april 2021.  

 
Proefvakantie begin mei naar Gran Canaria 

 
Begin mei gaat er een tweede groep Nederlanders naar het buitenland voor een proefvakantie. 
Ze gaan naar Gran Canaria, en krijgen meer vrijheden dan de groep die nu voor de eerste 
testreis op Rhodos zit. Ze mogen namelijk wel hun hotel uit. 
 
Tijdens de testreizen kijken onafhankelijke onderzoekers ingehuurd door het Rijk hoe 
Nederlandse vakantiegangers zich op reis gedragen. De vraag is bijvoorbeeld of de reizigers 
zich aan de daar geldende basisregels houden, zoals handen wassen, mondkapjes dragen en 
afstand houden. De bevindingen van het onderzoek naar Rhodos worden voorafgaand aan de 
reis naar Gran Canaria gepresenteerd, zodat eventuele bevindingen van de eerste testvakantie 
'kunnen worden meegenomen', aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
 

 
 
De tweede proefvakantie gaat naar Gran Canaria  © TUI 
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Er was veel belangstelling voor de eerste proefreis. Voor honderd negen en tachtig plaatsen 
hadden zich vijfentwintig duizend mensen aangemeld. De vakantiegangers moeten 
voorafgaand aan de reis een negatieve PCR-test of iets vergelijkbaars laten zien, plus 
een negatieve sneltest. Bij thuiskomst moet dat nog eens, en moeten zij in thuisquarantaine. 
 
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de 
overheid van plan is dergelijke 'pilotreizen' ook uit te gaan voeren met andere 
vervoersmiddelen dan het vliegtuig, zoals de auto, trein of bus. 
 
Als de virussituatie in Nederland of in het land van bestemming de reis toch niet toestaat, 
wordt de vakantie volgens het ministerie geschrapt. Dat gebeurde ook met een geplande 
proefreis naar Curaçao, omdat het eiland gebukt gaat onder een zware uitbraak van het virus. 
 
Touroperator TUI, die de reis samen met Corendon verzorgt, laat weten dat de vakantiegangers 
acht dagen in een luxe all-inclusive hotel verblijven. In totaal kunnen er honderdtachtig 
mensen mee, negentig via TUI en negentig via Corendon. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar 
kan zich vanaf maandag 19 april inschrijven. Dan worden ook alle details over de reis bekend, 
zoals de exacte reisdatum, de prijs en de testvereisten. De touroperators maken vervolgens 
een selectie uit de aanmeldingen met een ‘juiste verdeling van alle leeftijdsgroepen en een 
goede man/vrouw-verhouding’. Personen die behoren tot een van de door het RIVM 
vastgestelde risicogroepen kunnen niet deelnemen aan deze reis. 
 
‘Dat we dit nu in de praktijk kunnen gaan testen met een vakantie mét bewegingsvrijheid is 
een mooie volgende stap naar hopelijk een zomer waarin er weer gereisd kan worden’, zegt 
Arjan Kers, general manager van TUI Nederland. ‘De behoefte aan een vakantie in het 
buitenland wordt met de dag groter. Iedereen snakt ernaar om weer op pad te kunnen.’ 
 
Er was veel belangstelling voor de eerste proefreis. Voor 189 plaatsen hadden zich 25.000 
mensen aangemeld. De vakantiegangers moeten voorafgaand aan de reis een negatieve PCR-
test of iets vergelijkbaars laten zien, plus een negatieve sneltest. Bij thuiskomst moet dat nog 
eens, en moeten zij in thuisquarantaine.  
 
Als de virussituatie in Nederland of in het land van bestemming de reis toch niet toelaat, wordt 
de vakantie volgens het ministerie geschrapt. Dat gebeurde ook met een geplande proefreis 
naar Curaçao, omdat het eiland middenin een zware fase van de uitbraak zit. De vakanties 
worden georganiseerd door het kabinet in samenwerking met de reisbranche, die de kosten 
voor de tests betaalt. De staat betaalt het 46.000 euro kostende onderzoek, de 
vakantiegangers de vakantie zelf. Bron: AD, 14 april 2021.  
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Toeristen naar Tunesië niet meer in quarantaine 
 
Toeristen die een georganiseerde reis naar Tunesië hebben geboekt hoeven vanaf 
maandag niet meer in quarantaine, hoewel het aantal coronabesmettingen in het Noord-
Afrikaanse land oploopt. Wel moet bij aankomst een negatieve PCR-test worden overlegd van 
niet ouder dan 72 uur. 
 
Toeristen mogen met hun groep ook tripjes maken. Voor individuele reizigers blijft een 
vijfdaagse quarantaine verplicht. Van 22.00 tot 05.00 uur geldt een uitgaansverbod. 
 
In het land met 11,5 miljoen inwoners komen er dagelijks meer dan 2600 besmettingen bij. 
Dat aantal stijgt sinds eind maart. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 
gewaarschuwd dat de deze week begonnen ramadan kan zorgen voor meer infecties. Bron: De 
Stentor, 16 april 2021. 
 
 

Attractiepark Toverland doet niet mee aan pilot Testen voor Toegang  

 
Het Limburgse attractiepark Toverland doet, als signaal aan de overheid, niet mee aan de 
pilot Testen voor Toegang, meldt 1Limburg. Het pretpark in Sevenum meent ook zonder die 

maatregelen verantwoord te kunnen openen. ‘We hebben vorig jaar al laten zien dat we met 
maatregelen op een veilige manier ruim vijfhonderd duizend bezoekers kunnen ontvangen', 
zegt een woordvoerder. 
 
De overheid had een maximum van honderd jongeren tot 18 jaar vastgesteld om donderdag 
te mogen openen voor indoor sport- en jeugdactiviteiten. Na overleg kwam Toverland op 
de lijst met attractieparken terecht, waardoor vierduizend mensen een bezoek mogen 
brengen. ‘Als je gaat kijken wat er allemaal bij komt kijken, dan is dat voor ons geen 
wenselijke situatie.' 
 
Volgens de Club van Elf, waar grote attractieparken lid van zijn, is Toverland niet het enige 
park dat afziet van de toegangspilot. ‘Het is natuurlijk raar dat mensen die naar 
Avonturenpark Hellendoorn willen, eerst langs een testlocatie dertig kilometer verderop 
moeten gaan’', aldus directeur Kees Klesman. ‘Er zijn veel te veel, vaak 
technische barrières om je aan te melden voor een dagje uit.' Bron: AD, 13 april 2021. 
 

Dierentuin in Kerkrade doet ook niet mee met toegangstest 

 
Net als attractiepark Toverland in Sevenum doet ook dierentuin GaiaZOO in Kerkrade niet 
mee aan de proef van de overheid met toegangstesten. Het door de overheid wel geselecteerde 
GaiaZOO vindt de testprocedures te omslachtig. 
 
GaiaZOO en Toverland geven aan een eigen protocol te hebben dat vorig jaar heeft bewezen 
prima te functioneren. Gezien de grote oppervlakten van Toverland en GaiaZOO is er ruimte 
genoeg om mensen veilig op te vangen, vinden beide parken. De dierentuin kan naar eigen 
zeggen juist een alternatief zijn voor de toenemende druk op de openbare ruimte, parken en 
bossen.  Bron: AD, 13 april 2021.   
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Testbedrijven naar rechter vanwege oneerlijke concurrentie organisatie 
testevenementen 

 
Twintig testbedrijven vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie bij het organiseren 
van testevenementen en stappen naar de rechter. Stichting Open Nederland, die deze maand 
ruim vierhonderd testevenementen organiseert, zou één bedrijf onterecht hebben 
voorgetrokken om op kosten van de Staat honderdduizenden toegangstesten uit te voeren, 
meldt dagblad Trouw. 
 
Alleen het Baarnse Lead Healthcare werd benaderd. Dat mag juridisch niet, omdat de 
overheid wettelijk gezien een openbare aanbesteding moet doen bij zo'n opdracht. In 
de Tweede Kamer vragen SGP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, het ministerie voor 
Volksgezondheid om opheldering. 'Alle documenten die betrekking hebben op de 
overeenkomst' moeten voor donderdag naar de Kamer. 
 
Onderzoekplatform Follow The Money publiceerde vandaag een artikel over de 
overeenkomst met Open Nederland. Vanuit de overheid vloeit negenhonderdvijfentwintig 
miljoen euro naar de stichting om de sneltesten uit te voeren, maar over de voorwaarden is 
weinig bekend. De stichting heeft geen raad van toezicht en in de statuten staat niets 
de besteding van het geld, schrijft FTM. Vragen aan het ministerie bleven onbeantwoord. 
Bron: AD, 13 april 2021.   
 
 

Rechter oordeelt morgen over ‘oneerlijke concurrentie’ bij 
toegangstesten 

 
Dertig testbedrijven hebben een kort geding aangespannen tegen Stichting Open Nederland, 
die deze maand ruim vierhonderd testevenementen organiseert. De stichting zou ten onrechte 
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één bedrijf hebben voorgetrokken, om op kosten van de staat honderdduizenden 
toegangstesten uit te voeren. Morgen oordeelt de rechter. 
 
De Stichting Open Nederland zou een Baarns bedrijf, genaamd Lead Healthcare, onterecht 
hebben voorgetrokken om op kosten van de staat honderdduizenden toegangstesten uit te 
voeren voor testevenementen.  Met behulp van die testen moeten Nederlanders binnenkort 
weer naar het museum, de dierentuin of bioscoop kunnen.   
 
Tientallen coronasneltesters eisten vandaag in een kort geding dat de huidige aanbesteding 
wordt gestaakt. Ze willen óók de kans krijgen om die sneltesten uit te 
voeren. Onderzoekplatform Follow The Money (FTM) publiceerde dinsdag een artikel over de 
overeenkomst van het ministerie van Volksgezondheid met Stichting Open Nederland. Deze 
stichting, geleid door oud-generaal Tom Middendorp, heeft de opdracht gekregen Nederland 
weer ‘van het slot’ te halen door in het hele land sneltesten beschikbaar te stellen voor de 
toegang tot evenementen. 
 
Vanuit de overheid vloeit de komende tijd liefst negenhonderd vijfentwintig miljoen euro naar 
de stichting om de coronatesten uit te voeren. Het ministerie van VWS zei in eerste instantie 
dat dit bedrag voor de periode tot eind augustus is en dat slechts een deel daarvan - minder 
dan 10 procent - daadwerkelijk aan die stichting is overgemaakt.  
 
De Tweede Kamer verzocht minister Hugo de Jonge dinsdag álle documenten rond de 
overeenkomst met de stichting openbaar te maken. Uit die overeenkomsten blijkt dat er al 
voor ruim negentig miljoen euro contracten zijn voor het project ‘Testen voor Toegang’, zonder 
dat daar een aanbesteding aan voorafging.  
 
En dat vinden de commerciële teststraten, die sinds eind vorig jaar als paddenstoelen uit de 
grond schoten, oneerlijk. Door al die teststraten kon je in elke gemeente terecht voor een 
sneltest.  
 
Dertig testbedrijven snappen niet waarom er is gekozen om maar één bedrijf de opdracht te 
geven de coronatests te laten uitvoeren. Aanjager van het kort geding Maarten Cuppen, die 
algemeen directeur is van HealthCheckCenters, met tientallen teststraten een van de grootste 
private testers in ons land, reageert onthutst: ‘Waarom ga je een hele nieuwe organisatie 
oprichten terwijl wij door het hele land een fantastische infrastructuur hebben waar je je 
binnen een kwartier à half uur kunt laten testen. Dat zijn de reisafstanden voor heel 
Nederland!’ 
 
Volgens VWS en de Stichting Open Nederland is omwille van de snelheid niet gekozen voor 
een aanbestedingsprocedure. Vanaf volgende maand wordt het aantal tests sterk opgevoerd, 
en nemen ook de budgetten toe. De tests die dan worden afgenomen, worden wél aanbesteed. 
Per fase wordt volgens het ministerie gekeken hoeveel er nodig is en óf het geld wel goed is 
uitgegeven. 
 
Volgens de organisatie is de vergoeding marktconform. Tot 12.00 uur morgen kunnen partijen 
nog meedoen aan de inschrijving voor dit deel. De grootste partij, HealthCheckCenters, weigert 
dat omdat de procedure niet transparant genoeg zou zijn. Tot 1 mei staan 445 evenementen 
op het programma met in totaal 232.000 deelnemers.  Bron: AD, 15 april 2021. 

 
Per testlocatie 42.810 euro per dag voor testbedrijf proefevenementen 

Testbedrijven die bezoekers van diverse proefevenementen testen op corona, krijgen daar per 
testlocatie 42.810 euro per dag voor, meldt de NOS. Dat blijkt uit informatie die tot 
vanmorgen openbaar was op de website van de Stichting Open Nederland, die de teststructuur 
achter de evenementen organiseert. 

Per maand komt dat neer op bijna 1,3 miljoen euro per locatie. Morgen dient een kort geding 
van 24 testbedrijven tegen de stichting en de Staat, om af te dwingen dat zij tests mogen 
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afnemen voor de evenementen en activiteiten die bij wijze van proef opengesteld worden voor 
mensen die negatief getest zijn. 

Tot 1 mei staan 445 evenementen op het programma met in totaal 232.000 deelnemers. Het 
alleenrecht om die te mogen testen ligt bij één commercieel testbureau, Lead Health. De 
Stichting Open Nederland heeft voor het hele project, dat tot eind augustus duurt, 925 
miljoen euro ter beschikking. Bron: AD, 14 april 2021. 

 

 

Temperatuur meten voorafgaand aan een proefevenement, op de foto bij Walibi Holland. In 
West-Brabant zijn maar weinig van dit soort evenementen. Hoe zit dat? © ANP 
 
 

Waarom kun je in West-Brabant (bijna) nergens een proefevenement 
bezoeken? 
 
West-Brabant is een witte vlek op de culturele kaart. Alleen het Chassé Theater, de Grote 
Kerk, de Mezz in Breda en poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom doen mee aan de proef 
om bezoekers, mits negatief getest, welkom te heten.  
 
Zo schittert cultureel centrum Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur door afwezigheid. Dat heeft 
meerdere redenen, zegt directeur Hilda Vliegenthart. ‘We zitten niet in de nabijheid van een 
snelteststraat en dat is wél één van de eisen die de Rijksoverheid stelt aan de 
proefopenstelling. Daar komt bij dat een deel van onze installaties al is verhuisd naar ons 
nieuwe onderkomen aan de Parklaan.’ Bron: BN De Stem, 12 april 2021.   
 

Testattracties oogsten lof en kritiek: hoe veilig is het tussen de 
‘ongeteste’ kinderen? 

 
Onder de noemer Testen voor Toegang zijn in deze regio vierentwintig evenementen en 
attracties in april toegankelijk voor publiek. Een proeftuin die moet uitwijzen of het werken 
met negatieve testbewijzen effectief is. Eindelijk, zegt de een, die zijn gezin onmiddellijk 
inschrijft. Anderen vrezen dat het de opmaat is voor een ‘nieuw normaal’, waarbij je zonder 
negatieve test nergens meer binnenkomt. En er is de angst dat de proef juist voor extra 
besmettingen gaat zorgen. 
 
Diederik Miedema schreeuwt het nog net niet van de daken, maar dat hij blij is dat volgende 
week zaterdag 24 april zijn indoorspeelhal Monkey Town in Apeldoorn een dagje open mag, is 
duidelijk. In twee shifts van vier uur mag hij telkens tweehonderdvijftig mensen verwelkomen, 
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waarvan de volwassen minstens veertig uur van tevoren zijn getest. Alleen met een bewijs 
daarvan mogen ze naar binnen.  Bron: De Stentor, 15 april 2021.  
 

 
 
Mag ze nu wel of niet naar binnen? Deze kleuter kijkt vol verwachting toe terwijl Johanneke 
Hagedoorn de negatieve uitslag van de coronatest van moeders onder de loep neemt. 
Vakantiepark de Beerzer Bulten (gemeente Ommen) was vandaag een van de testlocaties van 
Testen voor Toegang. © Frank Uijlenbroek  
 
 

 
 
 



148 

 

Testen voor Toegang: 70.000 afspraken gratis sneltesten 
 
Testen voor Toegang laat weten dat er inmiddels meer dan 70.000 afspraken gemaakt voor 
de gratis coronasneltests die toegang verlenen tot de pilot met 
pretparken, dierentuinen, musea en andere evenementenlocaties. 
 
Tot en met woensdag werden 32.000 sneltests afgenomen. De rest van de 
gratis testafspraken lijkt dus grotendeels gemaakt voor uitjes dit weekend, als onder 
meer Artis, de Keukenhof en sommige theaters open zijn. 
 
Bijna de helft van de testafspraken werd gemaakt voor attractieparken, zoals de Keukenhof 
en de dierentuin. De rest is bedoeld voor museum-, theater- of zwembadbezoek. Van de 
100.000 beschikbare plekken is 70 procent geboekt. Bron: De Stentor, 16 april 2021.  
 
 

Mudmasters proefevenement fieldlab 

 
Liefhebbers van Mud Masters kunnen opgelucht ademhalen nu zij volgende maand weer door 
de modder mogen rennen. Organisator André Skwortsow kan na een jaar langs de zijlijn ook 
niet wachten. ‘We gaan zorgen voor een topbeleving.’ 
 
Maximaal negenduizend hardlopers mogen zich zaterdag 8 mei verdeeld over verschillende 
tijdslots melden op het voormalige Floriadeterrein in Haarlemmermeer. Daar kunnen ze een 
rondje rennen van zeven kilometer vol hindernissen, obstakels en uiteraard veel modder. Mits 
zij een negatieve coronatest kunnen overleggen uiteraard. 
 
Zodra de deelnemers op het terrein zijn, zal er in vergelijking met voorgaande edities volgens 
Skwortsow weinig anders zijn. ‘Als de lopers eenmaal binnen zijn, mogen ze met elkaar 
knuffelen en hoeven ze geen afstand te houden. De coronatest voor de start is het enige 
verschil.’ Bron: AD, 13 april 2021. 
 

 

Ellen ten Damme  © ANP 
 
 

Geen persconferentie, maar avondje Ellen ten Damme: ‘we zijn getest, we 
kunnen tongzoenen’ 
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Terwijl Nederland vanavond luisterde naar de sombere woorden van demissionair premier 
Rutte, genoten 150 Friezen van een zeldzaam avondje uit. Zij waren bij een testoptreden van 
Ellen ten Damme in Leeuwarden. ‘Eindelijk kan mijn feestjurk weer uit de kast.’ 
 
Het was maar een uur en een kwartiertje, maar zoals bezoekster Hindrikje Miedema (60) zei: 
‘Beter iets dan niets.’ Als praktijkmanager van vijf Friese huisartsen gaat het al een jaar over 
niets anders dan corona, de hele dag door. ‘Ik heb vanavond, na mijn dienst, snel een banaan 
gegeten en ben plankgas naar het theater gereden. Ik snak naar een beetje cultuur.’ En velen 
met haar. Zangeres Ellen ten Damme stond gisteravond tegenover een uitgehongerd publiek 
in Stadsschouwburg De Harmonie. Normaal is hier plek voor duizend man, nu zaten er 150 
bezoekers verspreid over de zaal. 
 
Ten Damme trapte de landelijke pilot af: drieënveertig theaters en concertzalen mogen de 
komende week open voor publiek, mits de bezoekers zich vooraf laten testen. Dit experiment 
werkt weer net iets anders dan de Fieldlabpilots. Daar werd tijdens evenementen vooral 
gekeken naar het gedrag van mensen. Hoe vaak gaan ze naar de bar of het toilet, dragen ze 
hun mondkapje en houden ze afstand van elkaar? Deze nieuwe testen moeten uitwijzen of 
mensen een theaterbezoek weer aandurven, bereid zijn om vooraf te testen en de 
speciaal  ingerichte testlocaties soepel werken. Afhankelijk van het aantal 
coronabesmettingen wordt het aantal evenementen uitgebreid vanaf 1 mei. Bron: AD, 13 april 
2021. 
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Experts vrezen dat mensen na zelftests tóch gaan knuffelen: ‘test geeft 
schijnzekerheid’ 
 
Deskundigen zijn bang dat mensen na gebruik van een zelftest de 1,5 meterregels laten varen. 
Arts-microbioloog Marc Bonten: ‘Ik heb de angst dat die sneltests ertoe leiden dat mensen 
maatregelen minder goed na gaan leven, terwijl dat juist niet de bedoeling is.’  
 
Virologen en arts-microbiologen vrezen dat gebruikers van zelftests bij een negatieve uitslag 
toch hun vader of moeder eens even een dikke knuffel zullen geven. ‘Hoe meer er getest wordt, 
hoe beter. Maar een negatieve test zou geen enkele consequentie mogen hebben’, verklaart 
arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht stellig. Een zelftest creëert volgens hem 
‘schijnzekerheid’.  
 
Zorgen na run op zelftest: ‘Een negatieve test zegt niets’. Nederlanders slaan massaal 
coronazelftests in. Experts maken zich zorgen, omdat mensen bij een negatieve uitslag toch 
besmettelijk kunnen zijn en het zicht op de verspreiding van corona mogelijk verdwijnt.  
 
Volgens apothekersorganisatie KNMP is sprake van ‘een run op zelftests’. ‘Sinds de zelftests 
verkrijgbaar zijn bij de apotheek zijn er zeker 200.000 verkocht’, zegt KNMP-voorzitter Aris 
Prins.  
 
Er is een run op de coronazelftests die sinds kort verkrijgbaar zijn bij de apotheek en drogist.  
Met de sneltest kunnen mensen bij zichzelf een test afnemen om te kijken of zij besmet zijn 
met het coronavirus. De uitslag volgt na ongeveer een kwartier. Ook in sommige winkels zijn 
de zelftests te koop, waarvoor zo'n vijf (bij drogist) en negen euro (bij apotheek) moet worden 
neergelegd. Bron: AD, 12 april 2021.   

 

Bij Lidl zelftest te koop voor drie euro  

Supermarktketen Lidl gaat coronazelftesten voor een scherpe prijs in de markt zetten. 
Daarmee gaat de supermarktketen de concurrentie aan met andere partijen die al 
coronazelftesten verkopen, zoals Albert Heijn en Kruidvat. In de loop van volgende week 
komen de testen in de Lidl-schappen te liggen. 

Lidl gaat de Flowflex-zelftest van producent ACON Biotech verkopen, een van de vier zelftesten 
die door de overheid zijn goedgekeurd. De test gaat 2,94 euro per stuk kosten. Klanten mogen 
maximaal 5 stuks per klant kopen. De Lidl biedt de coronazelftesten aan tegen inkoopprijs, 
vertelt een woordvoerster. ‘Dat doen we om de aankoop van een coronazelftest zo 
laagdrempelig mogelijk te maken, om zo onze bijdrage te leveren aan het tegengaan van de 
verspreiding van het coronavirus.’ 

Supermarktketen Albert Heijn en drogisterijen Etos (onderdeel van Albert 
Heijn) en Kruidvat verkopen al coronazelftesten. De testen zijn allemaal van producent Roche 
maar kosten overal net wat anders.  

Bij Albert Heijn kost de coronazelftest 6,99 euro, bij Etos 8,99 euro. De test die Kruidvat 
verkoopt kost 5 euro. De overheid heeft ook testen goedgekeurd van producenten Biosynex en 
MP Biomedicals. Bron: De Stentor, 16 april 2021.   



152 

 

 

 

Albert Heijn zit zonder kaas, sla en borrelhapjes door hack 
transportbedrijf Zeewolde: ‘het is één grote ramp’ 

 
De Albert Heijn heeft grote problemen met het ontvangen van voorverpakte kaas, salades en 
borrelhapjes. Door een hack bij transportbedrijf Bakker Logistiek uit Zeewolde komt er een 
tekort aan diverse levensmiddelen in verschillende winkels. 
 
Ton Verhoeven, directeur van Bakker Logistiek in Zeewolde., vindt het een ‘hartstikke 
vervelend’ incident. ‘Dit voelt erger dan dat er bij je ingebroken wordt bij je thuis. Het is alsof 
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je thuis komt en de deur staat open, terwijl je zeker wist dat je hem dicht had gedaan.’ Bron: 
De Stentor, 12 april 2021.  
 

 

Gerard van den Tweel voor een leeg borrelschap  © Albert Heijn Nijkerk 
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Bron: Lief en Leed, Enter, 10 april 2021 

 
Boetes voor negeren avondklok 

De politie heeft de afgelopen week 5554 boetes uitgeschreven voor het negeren van de, 

inmiddels naar 22.00 uur verzette, avondklok. Behoorlijk lager dan vorige week, toen er 6392 

prenten werden uitgedeeld. Agenten maakten een einde aan 47 illegale feestjes en 162 

mensen kregen een waarschuwing omdat ze zich niet aan coronamaatregelen hielden, zoals 

het houden van afstand of met te veel mensen bij elkaar staan. Bron: AD, 12 april 2021. 

In ruim een jaar tijd zijn er in Nederland bijna 113.000 boetes uitgeschreven voor het 

overtreden van diverse coronaregels. Vooral in Rotterdam, Groningen, Utrecht en Amsterdam 

en op Urk ging het vaak mis. Brabantse uitschieters zijn Eindhoven, Tilburg en Bergen op 

Zoom. In grofweg twee derde van de gevallen (64 procent) ging het om het negeren van de 

avondklok.  
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Ook het overtreden van een noodverordening of het negeren van het groepsverbod leidde vaak 

tot bekeuringen. Dat maakt de politie dinsdag bekend. Naast de boetes werden er ruim 

veertigduizend waarschuwingen uitgedeeld.  

Relatief veel boetes werden uitgedeeld in de grote steden, in Brabant bijvoorbeeld in 

Eindhoven (2034 boetes) en Tilburg (2256 boetes). Bergen op Zoom scoorde met 714 boetes 

(10,6 per duizend inwoners) relatief gezien het hoogst. Verklaarbaar, volgens de politie. ‘In 

grote steden wonen meer mensen dicht bij elkaar dan op het platteland. Ook is er daarom in 

steden meer politie op straat.’  

In Oss en Helmond hield men zich ook vaak niet aan de regels. Met zesenhalf boetes per 

duizend inwoners gedroeg Breda zich van de grote steden in Brabant het beste. 

Landelijk bekeken kregen op Urk relatief de meeste personen een bon: drieëntwintig per 

duizend inwoners. Verder valt Zaltbommel op, met negen boetes per duizend inwoners. 

Mogelijk komt dat deels door een grootscheepse controle van de politie op de dag dat de 

avondklok inging. 

In Baarle-Nassau bleken de inwoners dan juist weer erg trouw aan de corona-regels. Tussen 

16 maart vorig jaar en 4 april dit jaar schreef de politie hier maar zes bekeuringen uit. Er 

werd nul keer gewaarschuwd. In gemeenten die qua inwonersaantal vergelijkbaar zijn, ging 

het vaak om enkele tientallen boetes. Bron: BN De Stem, 13 april 2021.  

Na een jaar lang coronaboetes uitschrijven maakt de politie vandaag de balans op. Urk spant 

relatief gezien de kroon, in Apeldoorn pakken ze het telraam erbij en als een agent je in Putten 

een bekeuring gaf voor het niet dragen van een mondkapje, dan ben je in die gemeente uniek.  

Sinds maart 2020 deelt de politie bekeuringen uit die gekoppeld zijn aan coronamaatregelen, 

zoals voor het niet dragen van een mondkapje, het overtreden van de avondklok of het 

samenzijn in een te grote groep. Over de twaalf maanden die volgden deelde de politie in 

totaal 112.975 coronaboetes uit. Het overtreden van de avondklok was in vierenzestig procent 

van de gevallen de reden. Bron: De Stentor, 13 april 2021.  

De politie heeft sinds de uitbraak van het coronavirus en de invoering van de maatregelen om 

de verspreiding ervan tegen te gaan al bijna 113 duizend boetes uitgedeeld. Daarbij ging het 

om mensen die zich niet hielden aan de avondklok, het verbod op groepsvorming of stomweg 

hun mondkapje niet droegen. In de plaatsen Urk, Rotterdam, Groningen en Utrecht, werden 

relatief het meeste coronaboetes uitgeschreven. Bron: AD, 13 april 2021. 

 

Jongeren verzekeren zich via WhatsAppgroepen tegen boete avondklok 
 

Honderden jongeren in Amsterdam en andere steden hebben zich verzameld in appgroepen 

waarin ze zich 'verzekeren' tegen boetes voor het overtreden van de avondklok. ‘Als je tien euro 

overmaakt vóórdat je een boete krijgt, word je gedekt door het fonds’, belooft de beheerder. 

Volgens deskundigen is verzekeren tegen opzettelijk handelen verboden. 

Wanneer je wordt beboet voor het overtreden van de avondklok, stuur je een foto naar de 
beheerder van de groep. Die maakt dan 95 euro naar je over, mits je bij de eerste 55 boetes 
zit. Volgens de beheerder zijn er op het moment van publiceren 16 boetes gedekt door het 
fonds. 

Er zijn zeker drie appgroepen met in totaal honderden leden. In de apps worden ook routes 
gedeeld die 'veilig zijn', wat betekent dat er geen politie in de buurt is. De eerste appgroep 
ontstond op 2 maart en de derde op 9 april. De groepen groeien snel, al in één middag werden 
meerdere nieuwe mensen toegevoegd.  
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‘Ik kwam op het idee toen ik in mijn omgeving hoorde dat de avondklok mensen zwaar viel’, 
zegt de beheerder van de groep, die anoniem wil blijven. "Blijkbaar is mijn vrienden- en 
familiekring in dat opzicht niet uniek want het fonds groeide snel. Mijn indruk is dat veel 
mensen de maatregel niet proportioneel vinden en niet effectief." 

Volgens de beheerder zijn de appgroepen 'verbindend bedoeld en niet polariserend'. ‘Het is 
niet alleen crisis in de ziekenhuizen, ook in de geestelijke gezondheidszorg voltrekken zich 
drama's, met name onder jongeren. Ook mijn opa en de ouders van een aantal vrienden deden 
mee met het fonds.’  

Een juridische breinbreker, noemt advocate Marit van der Pool de appgroepen. Zij is 
gespecialiseerd in verzekeringsrecht en werkt voor het Amsterdams advocatenkantoor 
Kennedy van der Laan. ‘Contractueel mag deze afspraak niet, omdat je opzettelijk handelen 
niet mag verzekeren, maar de vraag is wie daar een beroep op gaat doen. De twee 
contractspartijen willen dit immers allebei. Niemand gaat dus zeggen 'dit mag niet'.’ 

Haar collega Mark Wisse, gespecialiseerd in financieel toezicht, licht toe: ‘Als je een 
verzekering aanbiedt, heb je een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank. De vraag is 
of De Nederlandsche Bank vindt dat hier een verzekeraar wordt opgetuigd die een vergunning 
nodig heeft.’ 

In beide gevallen kan mogelijk gehandhaafd worden door de toezichthouder, maar de vraag is 
of dit gaat gebeuren: ‘Want het gaat slechts om een tientje en het is nu een beperkte groep.’ 

Volgens het RIVM dat maandelijks het draagvlak voor coronamaatregelen meet, neemt de 
steun voor de avondklok  af. Vorige maand nam de steun voor de avondklok af met vier 
procent. Als de avondklok nog zes maanden door zou duren, zou de steun voor de maatregelen 
met maar liefst zeventien procent afnemen, zo berekende het RIVM. Afgelopen week 
werden 5554 bekeuringen uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok. Bron: RTL 
Nieuws, 13 april 2021.   

Reizigers wachten nog steeds op hun geld vanwege geannuleerde vlucht  

Duizenden reizigers die via een boekingssite een voucher kregen voor een vanwege corona 

geannuleerde vlucht, wachten nog op hun geld. Claimbureaus als EUclaim, Vlucht-

Vertraagd.nl en Aviclaim, zien dat geld soms wel een halfjaar op zich laat wachten, meldt BNR. 

 

Vliegmaatschappijen en boekingssites wijzen naar elkaar, waardoor terugbetaling blijft 

hangen, zegt topman Tom van Bokhoven van Vlucht-Vertraagd. Ook rekenen 

boekingssites administratiekosten over de retourbetalingen. De Autoriteit Consument & 

Markt en de Inspectie Leefomgeving en Transport stellen dat consumenten altijd bij 

de luchtvaartmaatschappij terechtkunnen. Bron: AD, 12 april 2021.  

 

Meer mensen eerste vaccinatie van Pfizer en Moderna volgens 

Gezondheidsraad 

De Gezondheidsraad zet de deur open naar de mogelijkheid om meer mensen een eerste prik 

te geven van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. De tijd tussen de eerste en 

de tweede prik kan wat de raad betreft eventueel worden verlengd naar twaalf weken. 

Het effect van zo'n verlenging is 'relatief klein', tempert het adviesorgaan van het kabinet de 

verwachtingen wel. 

Momenteel mag tussen de prikken van Pfizer/BioNTech zes weken zitten, bij Moderna vier. 

Alleen bij AstraZeneca mag er al twaalf weken tussen zitten. Als ook bij de andere twee vaccins 
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de periode tussen twee prikken wordt verlengd tot twaalf weken, kunnen meer mensen al een 

gedeeltelijke bescherming tegen Covid-19 krijgen. ‘Dat kan in het gunstigste geval vijf 

ziekenhuisopnames per dag schelen’, stelt de Gezondheidsraad op basis van 

modelberekeningen door het RIVM. Zo'n positief effect laat een aantal weken op zich wachten: 

pas eind mei verwacht de raad dan effect. 

De belangrijke gezondheidsadviseurs van het kabinet waren eerder nog tegen een langere 

periode tussen twee prikken, vanwege onzekerheid over de mate van bescherming na één prik 

en onzekerheid over mogelijke effecten op de verspreiding van gemuteerde versies van het 

virus, zoals de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant. Die onzekerheden zijn niet weg. 

Wel is uit Brits onderzoek intussen naar voren gekomen dat de bescherming na één prik niet 

optimaal, maar wel heel redelijk is, zegt voorzitter Bart-Jan Kullberg. Het positieve effect van 

iets minder ziekenhuisopnames kan ertegen opwegen. 

Het advies is niet per se een aanbeveling om de termijn te verlengen. De Gezondheidsraad 

geeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de optie wel in overweging, zolang er 

schaarste is aan coronavaccins. ‘Wanneer er voldoende vaccin beschikbaar is, zou het interval 

teruggebracht moeten worden naar dat wat in de productinformatie van de verschillende 

vaccins wordt aanbevolen’, benadrukt het adviesorgaan.  

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is dolblij met het 

advies van de Gezondheidsraad. ‘Dit is fantastisch nieuws. Ik mag hopen dat het binnen 

enkele weken leidt tot aanpassing van het beleid. Dat hebben we nodig. Er is sprake van een 

crisissituatie. Wij zeggen: geef nu alleen maar eerste prikken en zet de rest 'on hold'. Bij 

AstraZeneca zou zelfs uit onderzoek blijken dat een grotere tijd tussen de twee prikken een 

beter resultaat geeft. Dus nu inzetten, die mogelijkheid.’   

Morgen moet duidelijk worden hoe het verder moet met de vaccinatiestrategie in Nederland, 
nu de Gezondheidsraad heeft geadviseerd het vaccin van AstraZeneca niet meer in te zetten 
bij mensen jonger dan 60 jaar. 

Minister Hugo de Jonge gaf donderdag aan het advies van de Gezondheidsraad op te volgen. 
Tot dat moment zou AstraZeneca ook worden gebruikt voor mensen jonger dan 60 jaar met 
bijvoorbeeld extreem overgewicht, het syndroom van Down en zorgmedewerkers. 

Voor die mensen die te horen kregen dat ze toch geen prik van AstraZeneca krijgen, moet nu 
een andere oplossing worden bedacht. Zij worden geprikt met een ander vaccin, maar hoe de 
planning er precies uit gaat zien moet dinsdag blijken, aldus een woordvoerder van het 
ministerie van Volksgezondheid. Bron: AD, 12 april 2021.    

Man overleden na vaccinatie met vaccin Pfizer 

Een 77-jarige man is vanochtend in een ziekenhuis overleden nadat hij onwel was 
geworden toen hij naar zijn auto liep op de parkeerplaats van de vaccinatielocatie in 
Noordwijkerhout. Hij was net daarvoor met Pfizer gevaccineerd tegen corona, aldus de GGD 
Hollands Midden. 

Medewerkers van de vaccinatielocatie, onder wie een arts en EHBO'ers, hebben zich meteen 
om hem bekommerd. Aansluitend is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Even 
later kwam het nieuws dat de man in het ziekenhuis is overleden, aldus de GGD. Het RIVM 
en het bijwerkingencentrum Lareb zijn geïnformeerd en zullen onderzoek gaan doen, meldt 
de dienst. 

De man was gezond en had een gezondheidsverklaring bij zich. ‘Wat overblijft zijn vragen. 
Vragen waarop nu nog geen antwoord te geven is’, zegt de GGD. ‘We geven steun aan de familie 
en aan de betrokken medewerkers. De verslagenheid is groot, dit heeft een enorme impact, op 
familie maar ook bij de medewerkers van de priklocatie’, aldus GGD-directeur Sjaak de Gouw. 
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De locatie, waar vierhonderd prikken per dag kunnen worden gezet, was juist vanochtend 
geopend. De burgemeester was al gearriveerd voor de opening, maar is onverrichterzake 
afgereisd. Er werken zo 'n veertig mensen, inclusief beveiligers en verkeersregelaars. Bron: 
AD, 12 april 2021.   

De 77-jarige man die maandag kort na zijn vaccinatie in Noordwijkerhout overleed, is niet 
door toedoen van het vaccin gestorven. Hij stierf een natuurlijke dood, meldt GGD Hollands 
Midden vandaag namens de familie. 

De man had zojuist het coronavaccin van Pfizer/BioNTech gekregen toen hij op de 
parkeerplaats naar zijn auto liep en in elkaar zakte. Een arts en enkele EHBO'ers schoten te 
hulp en hij werd naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij. Bron: De Stentor, 14 april 
2021. 
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BoekenVoordeel failliet  

Boekwinkelketen BoekenVoordeel, goed voor zesentachtig winkels in Nederland, 
heeft faillissement aangevraagd. Door de gedwongen coronasluiting kwam het bedrijf flink in 
de problemen. Ondanks de steun van de overheid, een flexibele opstelling van leveranciers en 
extra investeringen van de eigenaar is het volgens BoekenVoordeel niet meer verantwoord om 
verder te gaan met het bedrijf. 

In de afgelopen weken is na alle scenario's tegen het licht te hebben gehouden nog een laatste 
ultieme poging gedaan om met de Nederlandse verhuurders tot een oplossing te komen, laat 
de onderneming weten. ‘Helaas is recent duidelijk geworden dat ondanks dat een deel van de 
verhuurders bereid was tot een overeenkomst, er niet voldoende draagvlak was voor de 
geboden oplossing.’ 

De Belgische tak van BoekenVoordeel valt buiten de faillissementsaanvraag. Bron: AD, 12 
april 2021.  
   
 

Het Rode Laarsje stopt na meer dan een eeuw: ‘schoenen zijn minder 
belangrijk geworden’ 
 
BERGEN OP ZOOM - Na 108 jaar sluiten Harry en Jan Hamers schoenenwinkel het Rode 
Laarsje in de Wouwsestraat. Harry en Jan, de derde en vierde generatie in de zaak, laten dit 
met pijn in het hart weten. ‘Corona gaf het laatste zetje, maar het is een combinatie van vele 
factoren. Vroeger vonden mensen schoenen belangrijk. Nu maakt het niet uit wat je aan je 
voeten hebt.’ 
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Harry zit zesenveertig jaar in de winkel en weet het nog maar al te goed: ‘Toen ik begon, wilden 
mensen ieder jaar mooie nieuwe schoenen. Dat was toen heel belangrijk, schoenen stonden 
op de eerste of misschien tweede plaats. Dat is verwaterd, schoenen komen nu misschien op 
tien.’ Bron: BN De Stem, 13 april 2021. 
  

 
 
 
Harry Hamers runde (met zijn vrouw Marianne) jarenlang de fameuze schoenenzaak Het Rode 
Laarsje in Bergen op Zoom. Een zaak waarvan de oorsprong zowat 100 jaar terug gaat. Tot 
hun grote verdriet moeten ze definitief de deuren sluiten. © Pix4Profs/Tonny Presser 
 
 

Tot tranen geroerde Mark (47) uit Terwolde verkoopt winkel èn huis 
noodgedwongen 
 
Bij Natascha Dump moet je snuffelen: Wie weet nou dat ‘ie een soeplepel van defensie zoekt, 
totdat je ‘m ziet? Of net die ene UN-blauwe legerhelm? Theeserviesje? Overalletje? Je moet het 
zien, in Terwolde. Maar grenzeloos snuffelen, dat kan niet meer in coronatijd. Dus heeft 
eigenaar Mark Renssen de knoop doorgehakt: Natascha wordt leegverkocht. Na ruim vier 
decennia stopt de dumpzaak. 
 

 
 
Mark (47), zoon van Hans en Joke die ooit de Natascha begonnen, groeide op in de winkel. 
‘Het begon niet als een dumpzaak. Mijn ouders verzamelden spullen die langs de kant van de 
weg gezet werden. De voorloper van de kringloopwinkel, zeg maar.’  Bron: De Stentor, 14 april 
2021.   
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Herman Hell heeft het Wester Paviljoen overgenomen, het Real Madrid van de Rotterdamse 
horeca. © Frank de Roo  
 
 

Bekende horeca-ondernemers slaan juist nu hun slag en breiden uit, 
ondanks corona 
 
Grote horeca-ondernemers in Rotterdam slaan midden in de coronacrisis hun slag en breiden 
uit. Ook al is de timing beroerd en de toekomst onzeker. ‘Dit heeft niets te maken met 
lijkenpikkerij’.   
 
 

 
 

Muller & Co in Nieuwerkerk aan den IJssel  © AD 

Om de andere week schuift Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland 
(KHN), wel ergens aan bij een talkshow om de misère in de horeca te duiden. Hij is echter ook 
ondernemer en over anderhalve maand gaat zijn nieuwe zaak open, Muller & Co in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. 
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Inmiddels is het zaak nummer vijf.  Naast Muller & Co in Berkel en Rodenrijs heeft hij ook 
café Pol, Melief Bender en De Pui in Rotterdam. De koop was al langer bekend, maar voor 
Willemsen was het eerder nog te vroeg om een toelichting te geven. Bron: AD, 17 april 2021.  

 

 

Arie Rietveld, directeur van de Oosterhoutse Container Terminal  © Pix4Profs/Ron Magielse 
 
 

We zijn verslaafd aan de container, door corona betalen we nu de prijs 
 
‘Die mooie parasol die u online hebt besteld? Die komt met een container uit China. Die 
arriveert echt niet in april. Reken maar op juni, op zijn vroegst.’ In een notendop schetst 
eigenaar Arie Rietveld van de Oosterhoutse Container Terminal de gevolgen voor de 
consument van de huidige problemen in de internationale containervaart. 
 
Mede als gevolg van de enorm toegenomen goederenstroom zijn de vervoerstarieven 
geëxplodeerd en slibben containerhavens dicht. Bron: BN De Stem, 17 april 2021. 
 

Voor 52 miljoen euro aan vouchers uitgegeven  
 
De curatoren van het failliete D-reizen hebben de rekening opgemaakt: er is voor 42 miljoen 
euro aan vouchers uitgegeven aan zo'n 22.000 klanten van D-reizen, meldt de NOS. Stichting 
Garantiefonds Reisgelden zal de waarde van deze vouchers aan de consument uitbetalen. 
 
De afwikkeling van het faillissement lijkt ondertussen vertraagd door een onderzoek naar 
het mogelijk misbruiken van voorkennis over het faillissement door de directeuren van het 
bedrijf. De aanleiding voor dit onderzoek is dat deze week bleek dat zij in maart 
de merknaam naar hun eigen bedrijf hebben overgeheveld. 
 
D-reizen was een belangrijke tussenpersoon voor de verkoop van reizen van touroperators. 
Sommige schuldeisers van het bedrijf zetten nu vraagtekens bij het handelen van 
de curatoren. Ze vinden het vreemd dat de curatoren eind november al betrokken waren 
als stille bewindvoerders bij het bedrijf en nu ook het onderzoek gaan doen. Bron: De Stentor, 
17 april 2021.  
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Zorgen over gevreesde Braziliaanse coronavariant, die opmars maakt in 
Gelderland 

 
De gevreesde Braziliaanse coronavariant P1 is bezig aan een opmars. In Gelderland zijn 
onlangs negentien besmettingen van deze corona-mutant vastgesteld. Het RIVM maakt zich 
zorgen omdat de bestaande vaccins minder tegen deze variant lijken te beschermen.  
 
Infectieziektenarts Ashis Brahma van de GGD Noord- en Oost-Gelderland bevestigt dat in deze 
regio onlangs enkele gevallen van de Braziliaans coronavariant zijn opgedoken. Om precies te 
zijn gaat het om een klein cluster van vijf personen en veertien losstaande gevallen. Landelijk 
is bij 1,4 procent van alle gevonden besmettingen sprake van deze variant en dat aantal loopt 
snel op. Bron: De Stentor, 12 april 2021.   
 
Corona heeft de afgelopen weken flink terrein gewonnen op Urk. Er is een corona-uitbraak in 
het verzorgingshuis met zeker drie besmettingen en vorige week zijn vijf inwoners opgenomen 
in het ziekenhuis. ‘De kans op groepsimmuniteit op Urk is afgenomen’, zegt onderzoeker Hans 
Zaaijer van bloedbank Sanquin. 
 
Zaaijer kondigde vorige maand een onderzoek naar de groepsimmuniteit op Urk aan omdat 
het volgens hem opvallend was dat Urk van landelijke koploper met meeste 
coronabesmettingen in november naar de plaats met amper besmettingen ging in een paar 
maanden tijd. Dat er zoveel Urkers al corona hadden gehad en ze elkaar zo beschermen, kon 
mogelijk een verklaring zijn. Sinds vorige week kampt het vissersdorp echter weer met relatief 
veel Covid-19 besmettingen. Bron: De Stentor, 12 april 2021. 
 
 
In Europa zijn inmiddels meer dan een miljoen mensen gestorven door het coronavirus, meldt 
het Franse persbureau AFP, dat zich baseert op cijfers van nationale autoriteiten. 
 
De zwaarst getroffen landen, met meer dan 100.000 coronadoden, zijn het Verenigd 
Koninkrijk (127.100), Italië (ruim 114.000) en Rusland (103.000). Daarna komen Frankrijk, 
Duitsland en Spanje. In deze zes landen viel bijna 60 procent van alle geregistreerde 
coronadoden in Europa. Uit een ander overzicht blijkt dat Nederland op weg is naar 17.000 
sterfgevallen door corona. Bron: AD, 12 april 2021.  
 

RIVM: Braziliaanse variant kan op termijn dominant worden 

De Braziliaanse variant van het coronavirus, die geldt als zorgwekkend, duikt de laatste weken 
iets vaker op in Nederland. Als de stijgende lijn doorzet, sluit het RIVM niet uit dat deze variant 
in de zomer de meest voorkomende versie in Nederland wordt. In de steekproef die het 
instituut elke week neemt uit positieve coronatesten is de Braziliaanse variant inmiddels goed 
voor 1,5 procent van alle besmettingen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) benadrukt dat de onzekerheden over de verdere ontwikkeling nog heel groot zijn. 

Bij de resultaten uit de zogeheten kiemsurveillance moet worden aangetekend dat het in 
absolute zin om kleine aantallen gaat. In de 790 testmonsters uit de laatste week van maart 
die tot nog toe zijn onderzocht, dook de Braziliaanse variant P1 twaalf keer op, zo blijkt uit 
dinsdag gepubliceerde cijfers. Dat komt neer op 1,5 procent. Een kleine minderheid, maar er 
zit een stijgende lijn in. Een week eerder bleek 1,4 procent van de onderzochte monsters deze 
virusvariant te bevatten. Ga nog een week terug en het genetische laboratoriumonderzoek 
wijst slechts 0,6 procent van de monsters aan als de Braziliaanse variant. Bron: De telegraaf, 
15 april 2021. 
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Sanie Patty (23) bezocht alle 173 McDrives van Nederland 

 
Sanie Patty (23) tufte, in strijd tegen de coronaverveling, door alle honderddrieënzeventig 
McDrives van Nederland. Hij bestelde overal eten en bewaarde zijn bonnetjes in twee goudgele 
plakboeken. ‘Ik heb honderden kipnuggets besteld. De lekkerste kipnuggets at ik in 
Enschede.’ 
 
Op de parkeerplaats van de lokale McDonald’s ademt Patty diep in. De frituurgeur is hier, op 
een steenworp afstand van de A15, onmiskenbaar. De Ridderkerker grijnst breed. ‘Bekend 
luchtje.’ Bron: De Stentor, 12 april 2021. 
 
 

 
 
Sanie Patty op video  
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Roosendaal - 4-11-2020 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Het gaat goed met de 
Parkrangers, de club is gegroeid en ze worden nu ook ingezet voor andere problemen, 
bijvoorbeeld in het Emile van Loonpark. Rangers Rien en Jan in beeld bij hun wagen. © 
Pix4Profs/Marcel Otterspeer 
 
 

Oud-gespecialiseerde militairen houden toezicht in door overlast 
geteisterd park, en het werkt! 

 
ROOSENDAAL - Oud-gespecialiseerd militairen toezicht laten houden in het door overlast 
geteisterde Emile van Loonpark: het lijkt zijn vruchten af te werpen.  
 
Omwonenden zijn enthousiast, de gemeente is tevreden en ook Ranger Mission Control (RMC) 
zelf is positief over de proef waarbij hun parkrangers drie maanden lang in het stadspark 
surveilleerden. De rust lijkt weergekeerd. Onderzocht wordt nu of deze vorm van toezicht 
voortgezet kan worden. Bron: BN De Stem, 13 april 2021. 
 

 

 

Foto ter illustratie  © Fotopersburo Bert Jansen/Rico Vogels   
 
 

Middelvinger triggerde automobilist om expres in te rijden op wielrenner: 
‘van schrik meteen naar huis gegaan’ 
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Een 23-jarige man uit Megen reed op 6 februari met zijn rode Opel Astra in op een wielrenner 
in Oss, omdat deze man zijn middelvinger had opgestoken. De automobilist ging er vervolgens 
als een haas vandoor, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. De politierechter in Den 
Bosch veroordeelde de man voor een ‘poging tot toebrengen van zwaar letsel’ en ‘doorrijden 
na een aanrijding’. 
 
De Megenaar gaf aan dat de problemen begonnen nadat hij een verkeersfout had gemaakt. ‘Ik 
kwam bij de rotonde aangereden en wilde deze op gaan.’ Hij zag ‘op het laatste moment’ twee 
wielrenners met hoge snelheid de rotonde op komen. Zij hadden voorrang. Bron: De Stentor, 
13 april 2021. 

 

 

Politie patrouilleerde door het centrum van Lochem, op zoek naar de gevluchte overvaller. © 
Jan Willem Kleinhorstman  
 
 

Mariska worstelt overvaller haar winkel in Lochem uit: ‘Hoe dúrf je in 
deze magere tijden geld van mij te vragen?’ 

 
Opeens staat er vanochtend een overvaller achter Mariska Rossel in de keuken van haar 
winkel BijMaris in Lochem. Hij eist geld maar wordt verrast door de woedende reactie van de 
eigenaresse, die hem de winkel uit probeert te krijgen. ‘Hoe dúrf je in deze magere tijden geld 
van mij te vragen? Ik heb helemaal geen geld!’ 
 
Eerst denkt Rossel dat het om een pakketbezorger gaat. Maar terwijl de overvaller haar met 
een paar felblauwe ogen boven zijn mondkapje aanstaart wordt het Rossel meteen duidelijk 
dat de komst van deze jongen, die ze rondom de twintig jaar oud schat, slecht nieuws 
betekent.  Bron: De Stentor, 13 april 2021. 
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Voorrang vaccinatie voor sporters Olympische Spelen 

De Nederlandse sporters die naar de Olympische Spelen in Japan gaan deze zomer, 
kunnen met voorrang een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. Dat bevestigen bronnen 
rond het ministerie van Volksgezondheid. 

Tot nu toe hebben ongeveer tweehonderd sporters uit Nederland zich gekwalificeerd voor het 
vierjaarlijkse sportevenement. 

Het is nog niet duidelijk welk vaccin de sporters krijgen toegediend en wanneer precies. De 
demissionaire ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark van Volksgezondheid zullen hun 
voorstel toelichten in een brief die zij na de persconferentie dinsdagavond naar de Tweede 
Kamer sturen. 

De Spelen zijn vorig jaar uitgesteld in verband met de toen net enkele maanden eerder 
uitgebroken coronapandemie. Dit jaar gaat het evenement wel door, in juli. Bron: AD, 13 april 
2021.  
 

Deelnemers Spelen deze week gevaccineerd 

 
De vaccinatie van sporters die komende zomer deelnemen aan de Olympische of 
Paralympische Spelen gaat vrijwel zeker deze week al van start. ‘We hebben de laatste dagen 
goede vorderingen gemaakt in de gesprekken met degenen bij het RIVM die daarvoor 
verantwoordelijk zijn. Bovendien is Papendal al enige tijd in gebruik als priklocatie’, zegt 
Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF.  
 
Dinsdag werd bekend dat olympiërs sneller aan de beurt zijn. Dat stond in een brief van 
minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.  
 
De Nederlandse olympische atleten worden mogelijk al deze week gevaccineerd. Daarmee 
wordt het uitgangspunt van sportkoepel NOC*NSF dat eerst alle ouderen, kwetsbaren en 
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zorgmedewerkers ingeënt zouden moeten zijn, losgelaten. ‘Het RIVM en de GGD garanderen 
ons dat dit geen enkele invloed heeft op hun vaccinatie-operatie.’ 
 
De Pfizer-vaccins worden op korte termijn geleverd aan Papendal, waar de al bestaande 
vaccinatielocatie zal worden gebruikt om op korte termijn ‘Team NL’ tegen Covid-19 in te 
enten. Dat maakte NOC*NSF woensdagochtend bekend in een digitale persbijeenkomst, 
honderd dagen voor de start van de Olympische Spelen in Tokio. 
 
De snelheid waarmee de Nederlandse topsport plots aan de beurt is, is opmerkelijk. Lange tijd 
leek er geen zicht op enige voorrang. Dinsdag werd bekend dat die er toch komt. Vanuit 
NOC*NSF klonk de afgelopen maanden altijd dat eerst alle ouderen, kwetsbaren en het 
zorgpersoneel aan de beurt zouden moeten zijn, vóór de olympische atleten. Zo ver is 
Nederland nog niet. Toch worden waarschijnlijk nog deze week alle Tokio-gangers uitgenodigd 
voor een prik. 
 
‘We hebben altijd gezegd: we mengen ons niet in de eerste fase van vaccineren’, verklaarde 
technisch directeur Maurits Hendriks. ‘Dat hebben we ook niet gedaan. We zitten nu in de 
tweede fase, waarin breder wordt gevaccineerd. We hebben nu eenmaal te maken met een 
tijdlijn richting Tokio.’ 
 
De Olympische Spelen worden op 23 juli geopend. ‘Nu op korte termijn de eerste prik, dan zes 
weken later de tweede, en dan duurt het nog twee weken voordat je bent beschermd. En dan 
gaan veel atleten op voorbereidingskamp. Reken maar uit.’ Oftewel: veel langer wachten kon 
niet. ‘Want we hebben altijd gezegd: niet gevaccineerd naar Japan afreizen kan niet, dat is 
veel te gevaarlijk. Onze medische staf zit daar bijzonder streng in. We krijgen daar gewoon te 
maken met omgevingen waar je besmet kan raken. Daarnaast doen we dit ook vanuit respect 
richting gastheer Japan. Daar vinden ze het heel spannend.’ 
 
Niemand in Nederland gaat hinder ondervinden van de voorrang voor topsporters, stelt 
Hendriks. ‘Het gaat om een paar honderd vaccins, die zullen nergens gemist worden. Het 
RIVM en de GGD garanderen ons dat dit geen enkele invloed heeft op hun operatie.’ Na de 
atleten wordt ook geprobeerd om alle begeleiders die naar Tokio afreizen, en wellicht ook de 
media, de komende maanden te vaccineren. 
 
Naar verwachting gaat het om ruim driehonderd olympische atleten en honderd 
paralympische atleten die komende zomer naar Tokio afreizen. ‘Er zijn veel valide argumenten 
geweest voor het kabinet om de Tokio-atleten iets naar voren op te schuiven in de lange 
wachtrij voor een vaccinatie’, zei algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF. ‘Het 
ministerie benadrukt dat we komende zomer allemaal willen genieten van onze atleten in 
Tokio. En tot slot: andere landen doen het ook op deze manier.’ Volgens Hendriks is de hoop 
dat sporters uit veel, misschien wel alle, landen ingeënt naar Tokio afreizen. 
 

Topsporters voelen zich bevoorrecht in ‘groot dilemma’. Voorzitter Hinkelien Schreuder van 
de Nederlandse atletencommissie begrijpt heel goed dat het voorrang verlenen aan olympische 
sporters in het vaccinatieproces tot scheve gezichten leidt. ‘Er zijn genoeg verhalen van 
mensen die net zo goed voorrang verdienen. Dat is ook het grote dilemma waarvan topsporters 
zich uitermate bewust zijn’, zegt Schreuder.   

‘Ik kan alleen maar zeggen dat de sporters zich ongelooflijk bevoorrecht voelen.’ 
De atletencommissie kreeg de afgelopen weken wel steeds meer vragen binnen over het 
vaccinatieproces. ‘Gaat het wel lukken om voor de Spelen een vaccin te krijgen of moeten we 
zelf naar China om een prik te halen, hoorde ik dan’, zegt Schreuder. ‘Als sporters een 
uitzonderingspositie krijgen, maar uiteindelijk niet tijdig gevaccineerd worden, dan lopen ze 
alsnog een ongelooflijk groot risico in Tokio.’ Bron: AD, 14 april 2021. 
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De hockey-internationals Lidewij Welten (r) en Freek Moes juichen na een treffer tegen 
Duitsland  © ANP 

 

 
 
© EPA 

 
Japanse regeringspartij: afgelasten Olympische Spelen is nog steeds een 
optie 
 
Het afgelasten van de Olympische Spelen dit jaar is een serieuze optie als de coronapandemie 
oncontroleerbaar mocht worden, heeft de voorzitter van de Japanse regeringspartij LDP 
donderdag gezegd volgens het Japanse persagentschap Kyodo. De spelen staan gepland voor 
over minder dan honderd dagen. 
 
‘Als een stijgend aantal coronabesmettingen betekent dat het onmogelijk is, dan moeten we 
het opgeven’, zegt Toshihiro Nikai in een interview op de Japanse televisie. Partijzwaargewicht 
Nikai, een van de belangrijkste politieke bondgenoten van premier Yoshihide Suga, staat er in 
Japan om bekend geen moordkuil van zijn hart te maken. Slechts weinig LDP-parlementariërs 
hebben tot dusver openlijk durven speculeren over het gevoelige onderwerp van het afgelasten 
van de Olympische Spelen. 
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Het grootste sportevenement ter wereld werd eerder al een jaar uitgesteld en wordt vooralsnog 
dit jaar gehouden, zonder buitenlandse toeschouwers. Japan worstelt de laatste tijd met 
stijgende besmettingsaantallen. In de hoofdstad Tokio blijven de aantallen toenemen sinds de 
regering er een einde heeft gemaakt aan de noodtoestand. Osaka heeft momenteel te kampen 
met recordaantallen coronabesmettingen. 
 
De Japanse regering gaat desondanks door met de voorbereidingen en heeft afstandsregels 
ingesteld voor toeschouwers bij de spelen, die vooralsnog op 23 juli moeten beginnen. De 
traditionele estafette met de Olympische fakkel werd al sterk versoberd. 
 
Opiniepeilingen laten een afkalvend enthousiasme onder de Japanners zien voor de Spelen. 
‘Canceling Olympics’ was donderdag trending onder Japanse Twitter-gebruikers met bijna 
300.000 berichten. De uitspraken van LDP-voorzitter Nikai komen nadat ook 
volksgezondheidsexperts de afgelopen dagen alarm sloegen over de stijgende 
besmettingsaantallen. 
 
De hoogste medisch adviseur van de Japanse regering zegt dat Japan inmiddels in zijn vierde 
coronagolf zit. Die wordt verergerd door gemuteerde varianten van het coronavirus. Een 
hoogleraar van de Universiteit van Kyoto zei onlangs in een Japans tijdschrift dat de 
Olympische Spelen wat hem betreft opnieuw moeten worden uitgesteld. Het organisatiecomité 
had geen directe reactie op de uitspraken van LDP-voorzitter Nikai. Bron: AD, 15 april 2021. 

 
 
Update RIVM 
 

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is afgelopen week weer iets toegenomen. Het ligt 
nu weer ongeveer op hetzelfde niveau als voor pasen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) heeft 51.240 positieve testresultaten geregistreerd, zes procent meer dan een 
week eerder. 

Rond de paasdagen daalde het aantal vastgestelde coronagevallen kortstondig: het waren er 
in een week tijd 7 procent minder dan een week eerder. Het aantal afgenomen testen lag ook 
10 procent lager. Deze week is daar weinig aan veranderd: net als een week eerder lieten iets 
minder dan een half miljoen mensen zich testen bij de GGD. Wat wel steeg, is het percentage 
positieve testen: dat ging van 8,9 procent naar 9,6 procent. 

In de afgelopen week zijn 174 menen aan Covid-19 leden overleden. Vorige week werden 142 
sterfgevallen geregistreerd. 

De oudste Nederlanders lopen het virus steeds minder vaak op. Onder kinderen tot 12 jaar 
daalde het aantal besmettingen afgelopen week licht. In de groep van 60- tot 80-jarigen, van 
wie er ook steeds meer zijn gevaccineerd, bleef het aantal besmettingen afgelopen week 
nagenoeg gelijk. 
 
Ook het reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is amper 
gewijzigd. Het RIVM becijfert het nu op 0,97. Dit getal is gebaseerd op de situatie van 29 
maart. Het wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen, gemiddeld 97 anderen 
besmetten. Het R-getal was 0,96. 
 
Het RIVM benadrukt nog eens dat mensen met klachten zich door de GGD moeten laten 
testen. Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan de PCR-testen die door professionals worden 
afgenomen. Een zelftest is alleen bedoeld als "extra zekerheid" voor mensen zonder klachten. 
Het instituut voegt er nog een waarschuwing aan toe: ‘Let er op dat je alleen zelftesten gebruikt 
van fabrikanten die toestemming hebben gekregen van de overheid om deze zelftest in 
Nederland aan te bieden.’ 
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Ziekenhuizen behandelen iets minder coronapatiënten dan gisteren. Het aantal opgenomen 
patiënten daalde met 28 naar 2554. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). 
 

 

Coronadashboard overheid 
 
 
Het aantal coronapatiënten op de intensive cares bleef afgelopen etmaal gelijk op 794. De 
laatste keer dat er meer dan 800 mensen op de ic's lagen, was op 29 april vorig jaar. 
Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1760 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 28 minder dan op maandag. 
 
Het aantal nieuwe opnames blijft wel oplopen. Afgelopen etmaal kwamen 306 coronapatiënten 
op een intensive care of verpleegafdeling te liggen. In de afgelopen zeven dagen registreerde 
het LCPS 2172 nieuwe opnames, gemiddeld 310,3 per dag. Dat is het hoogste peil sinds 4 
januari. Bron: AD, 13 april 2021.   
  
Op het coronadashboard van de Rijksoverheid is het aantal in Nederland toegediende 
coronavaccins bijgewerkt. Het getal is verhoogd van 3,2 naar 3.9 miljoen prikken.  

Het ging blijkbaar om een administratief probleem: Sinds afgelopen zaterdag was het cijfer 
niet meer bijgewerkt, terwijl er wel twee volle dagen is geprikt. Ook waren de vaccinaties met 
AstraZeneca al tien dagen niet bijgewerkt, terwijl 60-plussers die wel kregen. 
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Bovendien werd er tot nu toe van uitgegaan dat huisartsen zo'n vijf procent van de vaccins 
verspilden. Volgens het RIVM is de aanname veel te ruim. Het instituut gaat met 
terugwerkende kracht uit van een verspilling van één procent. 

Meer dan 2,2 miljoen prikken werden gezet door GGD'en. Ongeveer 880.000 coronavaccins 
werden gegeven in instellingen inclusief ziekenhuizen, en ruim 750.000 in 
huisartsenpraktijken. 

Op zondag 11 april waren er ongeveer 4,3 miljoen vaccins geleverd en beschikbaar, waarvan 
er tot en met zondag bijna 3,8 miljoen zijn gezet. Dat zou betekenen dat er ongeveer een half 
miljoen vaccins 'op de plank' liggen, de vaccins die wel zijn geleverd maar nog niet zijn 
gebruikt. Bron: AD, 13 april 2021. 

 

Niemand kan een vaccin kiezen 
 
Voorlopig kan niemand zijn of haar eigen coronavaccin kiezen. Zolang er sprake is van 
schaarste in het aanbod, leidt een vrije keuze tot vertraging in de toediening. De schaarste zal 
zeker tot juni of juli duren, verwacht Jaap van Delden van het RIVM. De programmadirecteur 
voor vaccinaties gaf donderdag in de Tweede Kamer een toelichting op de vaccinatiestrategie. 
Van Delden benadrukte dat alle vaccins die nu geleverd worden, echt nodig zijn. De overheid 
bepaalt op basis van adviezen van de Gezondheidsraad wie er als eersten aan de beurt komen 
voor een inenting tegen het coronavirus. Als iedereen een eigen vaccin zou mogen kiezen, 
wordt de strategie volgens Van Delden nog ingewikkelder, zodat het nog langer duurt voordat 
mensen zijn ingeënt. 

De PvdA wilde weten waarom mensen niet zelf mogen kiezen voor AstraZeneca als ze onder 
de zestig jaar zijn. Vanwege zeldzame maar ernstige bijwerkingen, heeft zorgminister Hugo de 
Jonge besloten dit vaccin alleen nog toe te dienen aan mensen boven de zestig jaar. Onder 
meer de Trombosestichting pleit ervoor om 60-minners zelf te laten beslissen of zij toch een 
AstraZeneca-prik willen. 
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Maar volgens Van Delden zijn alle vaccins van AstraZeneca zeker tot eind mei gewoon nodig 
voor mensen boven de zestig. Later zal weer een nieuw besluit volgen. Bron: AD, 15 april 2021. 

 

NZa zeer bezorgd over toenemende druk op ziekenhuizen 

Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is zeer bezorgd over de toenemende druk op 
ziekenhuizen. Door het toenemende aantal Covid-patiënten blijft in alle regio's minder ruimte 
over voor kritiek planbare zorg. Onder die noemer vallen de behandelingen die binnen zes 
weken noodzakelijk zijn. 

‘Ik vind het met het oog op het borgen van een acceptabele mate van toegang tot zorg zeer 
onverstandig om op dit moment in deze tijd grootscheepse versoepelingen door te voeren’, 
schreef voorzitter Marian Kaljouw daar vorige week over aan Van Ark. Wat haar betreft blijven 
de huidige maatregelen nog enkele weken van kracht én wordt het vaccinatietempo maximaal 
opgevoerd.  

Eerder vandaag waarschuwde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een brief aan 
minister Tamara van Ark (Medische Zorg) dat verdere uitbreiding van de capaciteit op de 
intensive care naar 1700 bedden in de strijd tegen het coronavirus vrijwel zeker niet 
haalbaar is. Het zorgsysteem piept en kraakt al onder de huidige opschaling van 1450 naar 
1550 bedden. Bron: AD, 14 april 2021. 

Nadert de piek? In de cijfers wijst nog niets daarop 

 
De ontwikkelingen in teststraten en ziekenhuizen geven weinig aanleiding om tijdens de 
persconferentie van vanavond over snelle versoepelingen te spreken. Het aantal besmettingen 
blijft hoog, júist bij mensen die risico lopen om op de ic terecht te komen. ‘De piek kán deze 
maand komen, maar het kan ook langer duren.’ 
 
Leden van het demissionaire kabinet filosofeerden de afgelopen weken openlijk over data 
waarop versoepelingen hun intrede kunnen doen. Eerst was het 21 april, dat lijkt voorlopig 
verschoven naar 28 april. Justitieminister Ferd Grapperhaus voegde daar maandag aan toe 
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dat we heel dicht in de buurt van een piek zitten en dat het einde van de strenge lockdown 
echt nadert. Hoe lang nog? ‘In ieder geval korter dan een maand’. Bron: AD, 13 april 2021.  
 

 
 

Enkele groepen sneller gevaccineerd 
 
Een deel van het GGZ-personeel, ambassademedewerkers en werknemers bij de Mobiele 
Eenheid krijgen eerder dan gepland een coronavaccinatie, dat meldt minister Hugo de Jonge 
in een brief aan de Tweede Kamer.  
 
In de vaccinatiestrategie krijgen enkele groepen sneller een prik. Het gaat onder meer 
om ongeveer dertienduizend personen die beschermd wonen in de GGZ, 2200 GGZ-
patiënten in 'kleinschalige wooninitiatieven', leden van de Mobiele Eenheid en medewerkers 
van ambassades en Consulaten-Generaal. Van die laatste groep krijgen ook familieleden 
eerder een vaccin. 
 
Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de 
Tweede Kamer. Wanneer deze groepen hun eerste prik kunnen krijgen, is nog niet bekend. 
 
In de GGZ krijgt men een mRNA-vaccin, zoals Pfizer of Moderna. Mensen die niet mobiel zijn, 
kunnen gevaccineerd worden door mobiele vaccinatieteams. 
 
Het is nog niet bekend welk vaccin de Mobiele Eenheid krijgt. Volgens De Jonge zijn ME'ers 
schaars, terwijl ze wel nodig zijn voor het handhaven van de veiligheid op straat tijdens 
mogelijke onrusten. Besmettingen en quarantaine leiden gelijk tot inzetproblemen, aldus de 
minister. 
 
Nederlanders die voor een ambassade, Consulaat-Generaal of een Permanente 
Vertegenwoordiging werken, moeten dat volgens De Jonge vaak doen in landen met forse 
uitbraken of waar de gezondheidszorg niet op orde is. Zij krijgen waarschijnlijk het Janssen-
vaccin. 
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Eerder dinsdag meldden ingewijden al dat ook Olympische topsporters eerder gevaccineerd 
worden. Het zou gaan om een groep van ongeveer tweehonderd atleten. 
 
Het is nog niet bekend of andere groepen later een prik krijgen, nu andere groepen eerder aan 
de beurt zijn. De Telegraaf meldde dinsdag dat dertig duizend medewerkers in de jeugdzorg 
geen voorrang meer krijgen, terwijl dit in eerste instantie wel de bedoeling was. Bron: AD, 14 
april 2021.  
 
 

Dit besluit het kabinet vandaag: bso's maandag open, verder geen snelle 
versoepelingen  

De hoop dat Nederland al van meer vrijheid kan proeven vanaf 21 april is vervlogen: het 
kabinet houdt de voet op de rem tot 28 april. Onder voorwaarden kunnen dan terrassen en 
winkels meer open, maar alleen als de piek van de derde golf inderdaad voorbij is. Wel gaan 
de buitenschoolse opvangverblijven vanaf maandag weer helemaal open.  

Voor de bso’s gaan dezelfde coronaregels gelden als voor basisscholen, bevestigen ingewijden. 
Verder mogen alleen studenten rekenen op snelle versoepelingen: vanaf 26 april kunnen zij 
weer deels fysiek onderwijs volgen, melden bronnen. Studenten moeten zich straks laten 
testen op het coronavirus voordat ze naar de hogeschool of universiteit gaan. Andere 
verruimingen gaan pas op z’n vroegst 28 april in.  

Als de coronacijfers het toelaten kunnen winkels en buitenhoreca onder voorwaarden weer 
meer open, meldt een bron. Dat wordt volgende week opnieuw bekeken: ‘Ook de avondklok 
en de bezoekbeperking moet vanaf dat moment geschrapt kunnen worden. Dat hangt wel af 
van de aantallen infecties en ziekenhuisbezetting.’ De horeca en detailhandel zal open kunnen 
met strikte regels rond bezoekersaantallen en tijdslots. De precieze voorwaarden worden 
vanavond bekendgemaakt. 

Vorige week lekte uit dat het de bedoeling was dat terrassen en winkels per 21 april open 
zouden gaan, de avondklok zou worden beëindigd en bezoekrestricties zouden worden 
geschrapt, maar dat wordt dus later. 

Dat besluit gaat overigens niet zonder slag of stoot: burgemeesters willen al eerder meer 
ruimte voor terrassen en buitenlocaties, maar volgens het kabinet zit dat er nu niet in. Het 
kabinet blijft bij het standpunt dat het niet eerder kan dan 28 april, meldt een bron. ‘Meer zit 
er niet in.’ 

‘De situatie is epidemiologisch nog niet zo dat we dat verantwoord vinden’, zei minister van 
Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) maandag voor aanvang van een overleg met collega-
ministers. ‘De piek in de ziekenhuizen is in zicht, maar we zijn er nog niet overheen’, zei 
minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). ‘Als we er overheen zijn, kunnen we de 
volgende stap zetten met versoepelingen.’ 

Hoe het stappenplan er precies uit komt te zien - welke versoepelingen allemaal tegelijkertijd 
kunnen ingaan en onder welke voorwaarden - is nog onduidelijk. 

De behoudende kabinetskoers zet wel kwaad bloed onder burgemeesters. Zij drongen deze 
week bij herhaling aan op een heropening van terrassen of grote ‘doorstroomlocaties’ om in 
geval van mooi weer de drukte te kunnen spreiden. ‘Dit is niet meer te handhaven, behalve 
met een waterkanon’, zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in het NOS Radio 
1-journaal. ‘Dan komen wij op een agressieve manier tegenover onze bevolking te staan. Wij 
vinden dat er een gecalculeerd risico genomen moet worden, net als met het basisonderwijs’, 
zei Aboutaleb. ‘De vraag is wat zwaarder weegt: het gevaar van besmettingen of het welzijn 
van mensen en regels die niet meer gehandhaafd kunnen worden?’ 
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Drukte in het Amsterdamse Vondelpark. De toegang tot het park werd al een paar keer tijdelijk 
afgesloten omdat het te druk was. © ANP 

 

Minister Grapperhaus hield toch voet bij stuk na overleg. Hij zei gisteren dat het kabinet ‘per 
week’ gaat bekijken of de terrassen open kunnen. ‘We houden bij wijze van elke dag een vinger 
aan de pols.’ 

De oproep om terrassen te heropenen krijgt wel bijval van ziekenhuizen. Lid van de Raad van 
Bestuur van het Amsterdam Universitair Medisch Centra (UMC) Mark Kramer is het eens met 
hun dringende verzoek om de buitenruimten gereguleerd te heropenen. Eerder liet de 
bestuursvoorzitter van het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis al weten dat hij de oproep van de 
burgemeesters steunt. 

‘In de grote parken zitten mensen nu dicht op elkaar’, zegt Kramer. ‘Het is beter om de 
terrassen weer te openen, mits gemeenten goed letten op de handhaving van de 
coronamaatregelen. Ik geef de burgemeesters gelijk. Nu is de drukte niet te reguleren.’ Volgens 
de internist is de druk onverhoopt hoog in het Amsterdam UMC ziekenhuis. Hij ziet daarom 
geen mogelijkheid voor andere versoepelingen. ‘De enige uitweg uit deze ellende is vaccineren, 
vaccineren, vaccineren. Tot die tijd moeten we de tanden op elkaar zetten.’  Bron: AD, 13 april 
2021. 

De verwachte mededelingen op rij: 

-Kabinet houdt de voet op de rem tot zeker 28 april 

-Studenten kunnen vanaf 26 april wel weer deels fysiek onderwijs gaan volgen 

-Bso's gaan maandag weer open 

-Het kabinet wil een soort gefaseerd versoepelingsplan presenteren     

 

Kabinet komt met stappenplan: in augustus ‘terug naar normaal’    

Over de oproep van de burgemeesters van de vier grote steden om de terrassen te openen, 
zegt Rutte: ‘Dan is het Vondelpark ook gewoon nog even vol.' Het kabinet gaat pas naar die 
stap kijken als de coronacijfers beter worden, vervolgt hij. 

‘Daarvoor moeten eerste het aantal ziekenhuisopnames dalen', zegt minister De Jonge, ‘Als 
dat getal daalt ten opzichte van het aantal nieuwe opnames, dan gaan we de goede kant op.' 
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‘Het is logisch dat we af en toe heftig discussiëren met de burgemeesters in het 
Veiligheidsberaad', zegt Rutte. Volgens de premier zijn de burgemeesters enthousiast over het 
stappenplan, maar denken ze ook dat verdere versoepelingen kunnen. Het kabinet denkt van 
niet gezien de huidige cijfers. ‘En dat accepteren ze. De burgemeesters nemen ook altijd hun 
verantwoordelijkheid', omzeilt hij de vraag of burgemeesters met Koningsdag gaan 
handhaven. 

Vaccineren blijft - naast de basismaatregelen als handen wassen en anderhalve meter afstand 
- noodzakelijk om uit deze crisis te komen, zegt de minister. ‘Begin juli zou iedereen die dat 
wil een eerste prik hebben kunnen krijgen. Het vaccineren gaat zo snel als we kunnen. De 
leveringen van vaccins zijn bepalend in de snelheid van prikken’, vervolgt De Jonge. 

Hij noemt het voorbeeld van de prikpauze met AstraZeneca-vaccins. ‘Veiligheid blijft 
belangrijk. De gevolgen van het nieuws van vandaag - de pauze in levering van Janssen-
vaccins - moeten we bekijken.' Eerst moeten de cijfers goed worden bekeken, de causaliteit 
tussen vaccinatie en incident, en hoe vaak het dan misgaat, zegt De Jonge. ‘Dat zou dan weer 
kunnen leiden tot een doelgroepaanpassing'. De vaccinatieaanpak moet vooral wendbaar 
blijven, vindt de minister. 

Het kabinet lanceert een 5-stappenplan dat uiteindelijk moet leiden naar ‘terug naar normaal’. 
Volgens dat scenario wordt op 28 april de avondklok beëindigt, gaan terrassen en winkels 
open en mag je vanaf die dag thuis twee gasten ontvangen.  

Het plan gaat met een reeks ‘mitsen en maren’ gepaard, want het hangt sterk af van het aantal 
ziekenhuisopnames én het aantal gevaccineerden.  ‘We gaan het écht week voor week 
bekijken’, zei demissionair premier Mark Rutte zojuist tijdens zijn persconferentie. 

Juist vandaag werd bijvoorbeeld duidelijk dat het Jansen-vaccin vertraging oploopt, dus dat 
is alvast de eerste streep door de rekening. Bovendien kwam het kabinet al eerder met een 
‘routekaart’ en een ‘regionale aanpak’: van beide kwam niets terecht. 

Toch, als dit stappenplan gevolgd kan worden, kan vanaf 11 mei weer buiten én in zalen 
gesport worden, gaan ‘doorstroomlocaties’ als pretparken en dierentuinen weer open en komt 
er weer ruimte voor musea. Ook is er dan weer publiek bij profsportwedstrijden mogelijk. 

Vanaf 26 mei is het dan weer mogelijk uit eten te gaan. Thuis mogen vanaf dat moment vier 
gasten worden ontvangen. 

Rutte: ‘We zouden willen dat het sneller kan, maar dat gaat niet. 21 april komt gewoon te 
vroeg. Het beeld is somberder geworden, helaas, dan we eerder dachten. Het moet 
verantwoord zijn om risico's te kunnen nemen. Met achthonderd mensen op de IC's, is het 
onverantwoord.’ 

Hij riep tijdens een persconferentie op nog even vol te houden. ‘Het einde is in zicht. Kijk hoe 
ver we gekomen zijn. We moeten samen naar de eindstreep.’ 

Minister Hugo de Jonge (Zorg) hoopt dat de stappen leiden naar ‘een normale zomer'. ‘We 
zullen dit stap voor stap moeten blijven bekijken. Maar ik zeg daar wel bij: voor alles geldt dat 
we pas kunnen versoepelen áls de ziekenhuiscijfers het toelaten.’   

Hij noemde het plan geen belofte. Daarvoor zijn er teveel onzekerheden. Hij noemde 
virusmutaties, leveringen van vaccins en eventuele bijwerkingen waardoor vaccinaties moeten 
worden stilgelegd.   

Rutte en De Jonge benadrukken dat het grote openingsplan ‘niet in beton gegoten’ is, dat 
onderdelen en data kunnen wijzigen en alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen in 
ziekenhuizen is. Ook de potentiële fikse domper van het Janssen-vaccin is nog niet 
meegenomen bij het opstellen van dit schema. Minister Hugo de Jonge noemde het een 
tegenvaller, maar wil nog niet speculeren over de gevolgen. ‘Onze vaccinatiestrategie moet 
wendbaar zijn en dat is hij ook.’ 

Met het nieuwe plan laat het kabinet de oude, strakke ‘signaalwaardes’ over het aantal 
infecties en ziekenhuisopnames los. Voor de gefaseerde heropening kijken ministers voortaan 
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alleen nog naar de totale ziekenhuisbezetting. De rekenmeesters van het RIVM verwachten 
dat we de piek van de derde golf naderen en dat de beddenbezetting (op de piek straks 3000, 
nu nog 2550) daalt vanaf eind april, begin mei. 

Omdat Nederland nu in een andere fase van de pandemie zit - met steeds meer mensen die 
immuun zijn door een infectie of inenting - en met de zomer op komst, verwachten de 
modellenmakers geen grote nieuwe piek na nieuwe versoepelingen. ‘Eerder was het: safety 
first, anders krijgen we een nieuwe piek’, zei een ambtenaar van het ministerie van 
Volksgezondheid in een toelichting aan de media vanmiddag. ‘Als blijkt dat dat risico niet 
groot is, neem je meer risico met versoepelen.’ 

De laatste stap - stap 6 - betekent een terugkeer naar ‘normaal’: dan kunnen alle restricties 
losgelaten worden, ook de basismaatregelen als afstand houden en handen wassen. Maar 
wanneer deze laatste horde naar een vrij land genomen wordt, is ‘enorm moeilijk te bepalen’, 
stelt het ministerie. 

Vooralsnog zijn we ver van dat punt verwijderd: het kabinet houdt de voet op de rem tot 28 
april. Wel kunnen de buitenschoolse opvangverblijven vanaf maandag weer helemaal open. 

Volgens demissionair premier Rutte is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nog te 
hoog voor snellere versoepeling.  ‘Iedereen ziet: de situatie in de zorg is nijpend. De mensen 
in de zorg lopen op hun tandvlees. De situatie in de samenleving is echter niet minder nijpend. 
Voor ondernemers, voor studenten. We hebben allemaal onze eigen corona-werkelijkheid. De 
emoties lopen op. De beperkingen gaan steeds meer knellen. Dat is begrijpelijk, tegelijkertijd 
moeten we niet uit het oog verliezen dat het einde echt in zicht is.’ 

Het kabinet houdt vast aan de bestaande vaccinatiestrategie, waarbij ouderen en kwetsbaren 
eerst worden ingeënt. De potentiële Janssen-tegenvaller kan nog roet in het eten gooien, maar 
dat zal later deze week pas helder worden, denkt het RIVM. 

Nederland reserveert de gisteren geleverde eerste 79.000 doses van het Janssen-vaccin voor 
ziekenhuispersoneel en bewoners van bewoners van GGZ-klinieken. ‘Als Janssen weg zou 
vallen, heeft dat impact’, zei Jaap van Delden van RIVM vanavond voor aanvang van de 
persconferentie. ‘Ik denk dat het prematuur is om vooruit te lopen op het helemaal wegvallen 
van Janssen.’ 

Door de Astra-prikstop voor 60-minners grijpen volgens het RIVM bijna twintigduizend 
mensen met een medisch hoog risico (ALS) en Down of morbide obesitas de AstraZeneca-
inenting nu mis. Zij worden nu uitgenodigd door de huisarts om bij de GGD een afspraak voor 
een prik te kunnen maken. Zij krijgen dan het Pfizer-vaccin. 

Uiteindelijk zal deze groep zijn tweede prik sneller krijgen dan volgens het Astra-schema, 
omdat de tweede prik bij Pfizer veel sneller (na vijf weken) volgt dan bij AstraZeneca (12 
weken). 

Sommige huisartsen prikken nu ‘uit protest’ toch door met AstraZeneca bij 60-minners, 
ondanks de adviezen van de Gezondheidsraad om dat niet te doen. De Inspectie zal meekijken, 
maar verboden lijkt het niet. Het RIVM spreekt van ‘een grijs gebied’. 

Het aantal gezette prikken nadert ondertussen de vier miljoen, stelt Jaap van Delden van het 
RIVM. Dat aantal wordt later vandaag bijgewerkt op het zogeheten coronadashboard. Bron: 
AD, 13 april 2021.  

 

Wéér een kabinetsplan uit de crisis, maar ‘zonder beloftes’  

Met een openingsplan probeert het kabinet ons te laten zien dat het einde van de corona-
ellende écht in zicht is. Alleen: alles is met heel, heel veel slagen om de arm. 

Er was een routekaart om uit de coronacrisis te komen, een plan voor een regionale aanpak, 
een exitstrategie en toen een tweede routekaart. En nu komt het kabinet met een 
openingsplan. Een plan in vijf stappen om de lockdown richting de zomer langzaam af te 
bouwen. Bron: AD, 14 april 2021. 
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Coronapersconferentie van kabinet 
 

Demissionair premier Mark Rutte is de coronapersconferentie van het kabinet begonnen. ‘Ik 
zag een social media post van een ziekenhuisbestuurder die de situatie van de afgelopen tijd 
goed beschreef. De afgelopen weken zag hij twee werelden. De wereld buiten ziekenhuis en 
die van het ziekenhuis. Buiten verheugde men zich over versoepelingen. En binnen de 
ziekenhuizen dreigde code zwart, dat ziekenhuizen nee moeten zeggen tegen bepaalde zorg', 
begint Rutte.  
 
De premier vindt die vergelijking treffend ,,en we worstelen ermee in het Catshuis''. ‘De 
mensen in de zorg lopen op hun tandvlees. Met 160.000 besmettelijke mensen in ons land 
bevinden we ons op de top zoals in de eerste coronagolf.' 
 
Maar in musea, theaters en in de reiswereld heeft men het moeilijk, vervolgt hij. Bij ouderen 
en jongeren, in het onderwijs, overal nemen de (psychische) problemen toe. ‘We hebben 
allemaal onze eigen coronawerkelijkheid. En het wordt lastiger om die allemaal te verenigen. 
Ons geduld loopt af en de emoties lopen op. Het wordt steeds moeilijker ons aan de 
maatregelen te houden. Volkomen begrijpelijk.' Bron: AD, 13 april 2021.  
 

Stappenplan  
 
Het vraag en antwoord na de coronapersconferentie van het kabinet is enkele minuten 
geleden afgelopen. Dit is samenvattend het openingsplan dat Rutte en de Jonge vanavond 
presenteerden. Telkens geldt dat er alleen maatregelen worden versoepeld als dat veilig kan: 

De eerste stap wordt op zijn vroegst 28 april gezet. Dan gaan de terrassen en winkels open, 
de avondklok vervalt en er mogen twee personen op bezoek komen. 

Stap 2 (11 mei): Sporten binnen en kunst- en cultuurbeoefening binnen, bijvoorbeeld de 
muziekschool, zijn toegestaan, ook "doorstroomlocaties buiten" als de dierentuinen mogen 
weer open, verruiming onder voorwaarden van buiten sporten. Met toegangstesten zou onder 
voorwaarden beperkt publiek worden toegestaan bij professionele sportwedstrijden en in 
culturele instellingen. 

Stap 3 (26 mei): Horeca gaat onder voorwaarden open om uit eten te gaan, mensen mogen 
thuis vier bezoekers ontvangen, culturele instellingen mogen open onder voorwaarden, net als 
'doorstroomlocaties binnen' als bibliotheken, de groepsgrootte gaat binnen naar maximaal 
dertig personen of meer als de ruimte groter is, de mogelijkheden om binnen en buiten te 
sporten worden uitgebreid. Met toegangstesten kunnen meer mensen naar culturele 
instellingen, sportwedstrijden en eten in de horeca. 

Stap 4 (16 juni): Overige horeca open onder voorwaarden, evenementen worden onder 
voorwaarden toegestaan, thuis hooguit zes mensen op bezoek en uitbreiding van de 
mogelijkheid om uit eten te gaan, culturele instellingen te bezoeken en binnen en buiten te 
sporten. Maximaal vijftig mensen in een ruimte bijeen. 

Stap 5 (7 juli): Thuis mogen maximaal acht bezoekers komen, ook de maximale groepsgrootte 
wordt acht personen. De groepsgrootte binnen gaat naar honderd mensen. Ruimere 
mogelijkheden voor de horeca, culturele instellingen, sporten voor kinderen en volwassen weer 
toegestaan en onder voorwaarden evenementen. 

Stap 6 (geen datum): einde maatregelen. Bron: AD, 13 april 2021. 
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De Jonge over het openingsplan 

 
Demissionair minister De Jonge begint over het openingsplan, als de besmettingen dat toe 
laten. Een plan in vijf stappen, zegt hij. De zesde stap is uiteindelijk het ‘normaal’. 
 
Het loslaten van de avondklok, meer mensen thuis ontvangen, opening terrassen, iets meer 
winkelen, en meer ruimte op de hogescholen en universiteiten, dat zou een eerste 
stap kunnen zijn vanaf 28 april, als de piek in ziekenhuisopnames voorbij is. 
 
Twee weken later bekijken we het buitensporten, zwembaden en sportscholen. Die zouden 
open kunnen onder voorwaarden. 
 
In de derde, vierde en vijfde stap tot aan de zomer zullen daarna steeds meer beperkingen 
worden opgeheven, aldus De Jonge. ‘Als de situatie dat toelaat.' Die stappen volgens steeds 
na drie weken. 
 
’Kijk hoe we de piek van deze golf voor ons uit hebben weten te duwen. Het einde is bijna in 
zicht. Met een openingsplan dat zicht biedt op de zomer', probeert de premier positief te 
eindigen. 
 
‘De andere werkelijkheid is die dat we over de piek heen raken', zegt Rutte. ‘Op dat moment 
durven we versoepelingen aan.' Hij noemt het ongelukkig dat 21 april als datum van 
versoepelingen naar buiten is gekomen. ‘We bekijken het nu per week. Op 28 april bekijken 
we alles opnieuw. Voor nu doen we één aanpassing: de buitenschoolse opvang kan open, 
onder dezelfde voorwaarden als het basisonderwijs.' Bron: AD, 13 april 2021. 

Goed nieuws dat buitenschoolse opvang opengaat 

Het is goed nieuws voor kinderen en ouders dat de buitenschoolse opvang vanaf 
maandag weer helemaal opengaat. Dat zegt voorzitter van de branchevereniging 
Maatschappelijke Kinderopvang Loes Ypma. ‘We zijn blij dat de versoepeling naast de scholen 
en dagopvang nu ook voor de bso geldt’, zegt Ypma. 

‘Kinderen ontwikkelen zich door te spelen met andere kinderen. Zij hebben maandenlang 
zonder die stimulerende en speelrijke omgeving van de kinderopvang moeten doen, die hun 
structuur en uitdaging biedt. Daar hebben we ons soms ook best zorgen om gemaakt’, zegt 
Ypma. Tegelijkertijd zorgt de heropening van de opvang voor schoolgaande kinderen ook voor 
veel opluchting bij ouders, ziet ze. ‘Voor ouders was het ook ontzettend ingewikkeld om thuis 
te werken en ook nog onderwijs en zorg te combineren. Dat heeft bij best wel veel ouders tot 
stressvolle situaties geleid. Dus het is goed dat er nu weer ruimte is voor ontspanning.’  

Volgens Ypma wordt het nog een 'flinke logistieke operatie' om te zorgen dat de bso weer open 
kan. Zo moeten er afspraken worden gemaakt met ouders, en moeten medewerkers worden 
ingepland. Ook wordt er gewerkt aan aanvullende locatie-specifieke coronamaatregelen, om 
het mixen van kinderen van verschillende scholen zoveel mogelijk te beperken. Voor de bso's 
gaan dezelfde coronaregels gelden als voor basisscholen.  Bron: AD, 13 april 2021.  

Studentenorganisaties en universiteiten: kabinet, hou je aan je plan 
vanaf 26 april fysiek open  

Studentenorganisaties en universiteiten houden het kabinet aan het plan om vanaf 26 april 
weer fysiek hoger onderwijs toe staan. ‘Het is erg belangrijk dat studenten weer fysiek les 
krijgen. Het gaat veel te slecht met jongeren om openstelling nogmaals uit te stellen. Wij 
verwachten dat de verlossende woorden volgende week eindelijk komen’, aldus voorzitter Lyle 
Muns van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). ‘Als het hoger onderwijs op 26 april met 
één fysieke les in de week opengaat dan kunnen studenten nog enigszins fatsoenlijk dit 
absurde jaar afronden.’ 
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Voorzitter Dahran Çoban van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) stelt dat het geen 
luxe is om een keer per week naar de onderwijsinstelling te mogen gaan. Hij noemt 
het broodnodig voor studenten die al een jaar volledig online-onderwijs volgen. ‘Juist daarom 
is het noodzakelijk dat het kabinet zijn belofte waarmaakt.' 

Ook de universiteiten gaan ervan uit dat ze vanaf eind april meer ruimte krijgen voor het geven 
van fysiek onderwijs.  Bron: AD, 13 april 2021.  

Horeca wil gesprek met kabinet over voorwaarden openingsplan 

De horeca wil met het demissionaire kabinet in gesprek over de voorwaarden in het 
gepresenteerde openingsplan waarop de horeca open zou kunnen. Dat zegt branchevereniging 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in reactie op de persconferentie waarin het plan werd 
gepresenteerd. ‘We zijn heel benieuwd naar de voorwaarden die nog niet nader omschreven 
zijn’, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. 

De datum waarop de horeca voor het eerst weer gasten binnen zou mogen ontvangen is 
volgens Willemsen nog wel ver weg. Het openingsplan gaat er nu van uit dat op 28 april de 
terrassen open zouden kunnen. Per 26 mei zouden mensen weer uit eten kunnen. Pas vanaf 
16 juni zou overige horeca open kunnen. Maar de stappen uit het openingsplan kunnen alleen 
doorgaan als de cijfers over besmettingen en ziekenhuisopnames goed zijn, meldt het kabinet. 

Ook zegt Willemsen dat er zeker tot na augustus nog behoefte is aan compensatie voor 
horecaondernemers, omdat tot die tijd ondernemingen verliesgevend zullen zijn. Het kabinet 
verwacht dat de coronamaatregelen tot die tijd gelden.  Bron: AD, 13 april 2021.  

Steun voor bedrijven moet snel worden opgeschaald volgens vakbond 
CNV 

In ruil voor het verlengen van de huidige coronamaatregelen moet de steun voor bedrijven 
snel worden opgeschaald en moet er een nieuw, specifiek steunpakket komen voor sectoren 
die hard geraakt worden door de pandemie. Dat zegt vakbond CNV in een reactie op de 
persconferentie van vanavond over het openingsplan van het demissionair kabinet. 
‘Tienduizenden mensen raken anders hun baan kwijt’, aldus de bond. 

CNV-voorzitter Piet Fortuin zegt dat de maatregelen de horeca, winkels en reisbranche keihard 
raken. ‘Voor de horeca zijn de druiven zuur: ook met Koningsdag blijven ze dicht. We roepen 
het kabinet op om zo snel mogelijk met een nieuw, sectorspecifiek steunpakket te komen om 
deze sectoren door de crisis te helpen.’ 

Fortuin zegt dat het kabinet, gezien alle omstandigheden, nu niet anders kan dan de keuze 
maken om de coronamaatregelen te verlengen. Wel noemt hij het uitstellen van de levering 
van het Janssen-vaccin 'de zoveelste klap in de vaccinatie-soap'. Bron: AD, 13 april 2021.  

 

Kabinet houdt vast aan onnodige beperkingen volgens INretail 

Het demissionair kabinet houdt vast aan onnodige beperkingen waar winkeliers last van 
hebben. Dat zegt winkeliersvereniging INretail na de persconferentie waarin het openingsplan 
werd gepresenteerd om Nederland uit de coronacrisis te krijgen. Volgens de vereniging wil de 
meerderheid van de mensen graag winkelversoepelingen. Winkelen mag nu alleen op 
afspraak. De vereniging constateert dat één op de vijf mensen niet komt opdagen voor de 
afspraak en ziet dat de reserveringsagenda leeg blijft. 

De vereniging zegt met andere partijen, waaronder justitie, de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de vereniging van gemeenten VNG, te hebben 
geïnvesteerd in een plan voor 2500 veilige winkelgebieden. 
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Volgens INretail zit de winkelsector in een wurggreep en gaat deze failliet. Ondernemers 
moeten privégelden aanspreken om te overleven. De voorjaarsgoederen moeten de omzet 
opleveren voor ondernemers om de rekeningen te kunnen betalen. Tienduizenden banen 
staan volgens de vereniging op het spel. Bron: AD, 13 april 2021.  

 

Uitblijven versoepeling bittere pil voor ondernemers 

Het uitblijven van enige versoepeling van de coronamaatregelen per 21 april is opnieuw een 
bittere pil voor ondernemers in onder meer de horeca en detailhandel. Dat zeggen 
ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Volgens hen wordt de situatie voor 
veel ondernemers met de dag nijpender. ‘Veel ondernemers in de evenementen, horeca, 
reisbranche en detailhandel hebben al een jaar nauwelijks een inkomen.’ 

Juist nu het draagvlak voor de maatregelen afneemt en tegelijk het aantal besmettingen 
oploopt, kunnen bijvoorbeeld horecaondernemers, met protocollen om veilig de terrassen te 
openen, onderdeel van de oplossing zijn, zeggen de organisaties. ‘We pleiten hier al maanden 
voor en dit kan verantwoord, hebben ondernemers laten zien.’ 

Vanwege alle onzekerheid in de economie is het inmiddels glashelder dat het steunpakket zal 
moeten worden doorgetrokken tot eind dit jaar, zeggen ze. Ook vraagt de onzekere 
economische situatie om een stevig herstelpakket en is het belangrijk dat vaart wordt 
gehouden in het vaccineren. ‘Vaccineren is de enige echte oplossing om uit de penarie te 
komen. Dat laten verschillende landen nu zien.’ Bron: AD, 13 april 2021.    

 

  

© ANP   

Veiligheidsberaad gaat akkoord met stappenplan 

De manier waarop het kabinet de coronamaatregelen wil versoepelen, kan op instemming 
rekenen van het Veiligheidsberaad. ‘Het openingsplan biedt perspectief aan de hand van 
vaccinatie. Stap voor stap enig risico durven nemen is nodig. Blijven leunen op handhaving 
en nalevingsmaatregelen biedt een onvoldoende oplossing voor deze crisis’, meldt Hubert 
Bruls, voorzitter van het overleg van de voorzitters van de vijfentwintig veiligheidsregio's. 

Bruls geeft aan dat het beraad bij de uitvoering van het plan pleit voor: buiten voor binnen, 
klein voor groot en jong voor oud. De veiligheidsregio's hadden daarom graag de horeca eerder 
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open zien gaan. ‘Hierover blijven we in overleg met het kabinet’. De burgemeesters willen zo 
voorkomen dat het bij mooi weer zo druk wordt in parken dat het lastig is om de coronaregels 
te handhaven. Bron: AD, 13 april 2021.  

Weer zijn de versoepelingen uitgesteld: ‘Rutte en De Jonge zijn bang de 
regie kwijt te raken’ 

Een laatste, krampachtige poging om de morrende menigte in bedwang te houden. Dat gevoel 
bekruipt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans als hij Rutte en De Jonge hoort 
over corona en de uitstel van versoepeling. ‘Ze zijn bang de regie kwijt te raken, dat merk je 
aan alles.’ 

Van week tot week probeert het kabinet nu nog op de rem te trappen, signaleert 
Voermans. ‘Als je koeien eenmaal in de wei loslaat, krijg je ze niet meer in de stal. Wanneer je 
terrassen opent en de avondklok stopt, kun je in deze fase nooit meer terug als de 
besmettingen oplopen en de ic's voller raken.’ Bron: AD, 13 april 2021. 

 

Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht tijdens een rondetafelgesprek met 
Kamerleden over de corona-spoedwet waarin de tijdelijke maatregelen werden vastgelegd. © 
Hollandse Hoogte / ANP  

Niet eerder versoepelen nadat 60-plussers zijn gevaccineerd 

‘Alle zestigplussers moeten gevaccineerd zijn, pas dan kunnen we versoepelen.’ Dat 
zei Diederik Gommers, ic-arts en voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 
in de talkshow Op1. 

Het kabinet meldde eerder op de avond dat het mogelijke versoepelingen van de coronaregels 
voortaan per week gaat bekijken. ‘Wat Mark Rutte belooft, kan hij niet waarmaken’, zei 
Gommers daarover. 

Gommers stelde dat de daling van het aantal besmettingen pas in mei valt te verwachten. 
‘Waarom zegt ie dan 'we gaan het eind volgende week weer bekijken'. Dan moet er een wonder 
gebeuren.‘ Bron: AD, 13 april 2021. 

Rutte somber: misschien eerste stap versoepelingen al uitstellen 

Drie dagen na het lanceren van het ‘stappenplan’ van versoepelingen van de 
coronamaatregelen, toont demissionair premier Mark Rutte zich al somber. We lijken er 
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ernstig rekening mee te moeten houden dat de eerste stap van versoepelingen al wordt 
uitgesteld. 

Het plan was om op 28 april de avondklok te schrappen, de horeca buiten (terrassen) te 
heropenen, net als de winkels in de detailhandel. 

Rutte wilde vanmorgen de verwachtingen al temperen: ‘We gaan echt geen onverantwoorde 
dingen doen’, zei hij. Dit weekend is er weer een Catshuisoverleg. Als de cijfers geen dalende 
trend laten zien voor die tijd, wordt de datum van 28 april weer geschrapt. 

Rutte zei gisteravond in een debat over corona al: ‘Het betekent niet dat er nu gezegd wordt 
dat het 28 april wordt. Dat zeggen we niet. We zeggen wel: we kijken wekelijks. Het volgende 
moment is dan 28 april. Als het dan niet kan, wordt het een week later. Het wordt dan 3 of 6 
mei. Dat hangt af van hoe we omgaan met dinsdag 4 en woensdag 5 mei en wat er dan zou 
kunnen. We hopen dus 28 april, maar we weten het niet zeker.’ 

Er was gisteren niettemin reden voor licht optimisme: volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel 
lijkt er ‘een afvlakking’ te zien bij de ziekenhuisopnames: het aantal nieuwe patiënten per dag 
neemt wat af, wat erop kan duiden dat de top van de derde besmettingsgolf bereikt is. Bron: 
De Stentor, 16 april 2021. 

Noodlijdende toerismebranche trekt aan de bel: ‘waarom geen eigen 
staatssecretaris?’ 

Om de zwaar getroffen toerisme- en recreatiebranche overeind te houden is een nationaal 
hersteloffensief nodig, waarmee honderden miljoenen gemoeid zijn. Dat stellen vijftien grote 
toerisme- en marketingorganisaties, waaronder Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, 
MarketingOost, Rotterdam Partners, Utrecht Marketing en Eindhoven365. In een brief aan 
informateur Herman Tjeenk Willink pleiten zij voor een aparte staatssecretaris voor toerisme.  

‘Als er straks weer meer mogelijk is, dan schrikken we van wat we aantreffen’, zegt 
Herre  Dijkema namens de vijftien marketingorganisaties. Hij doelt daarbij op het aanbod van 
horeca, attracties en musea dat minder zal zijn dan voor de crisis. 
 
Ondanks de topmaanden juli en augustus telde de toerisme- en recreatiebranche vorig jaar 
veertig procent minder overnachtingen dan in 2019. Daarnaast draaiden musea, 
attractieparken en congrescentra een ronduit beroerd jaar als gevolg van de 
coronabeperkingen, zoals de tijdslots en de 1,5 meter.  Bron: AD, 14 april 2021.  
 
 

Ombudsman start onderzoek naar knelpunten ondernemers 

 
De nationale ombudsman Reinier van Zutphen begint een onderzoek naar de knelpunten die 
ondernemers ervaren met de coronasteunmaatregelen. Hij doet dat naar aanleiding van ruim 
vijfhonderd klachten die daarover bij hem binnenkwamen, onder andere op een speciaal 
meldpunt. 
 
Ondernemers klagen over onjuiste of onduidelijke informatieverstrekking, gebrek 
aan maatwerk, verkeerde timing en een gebrek aan coulance bij het terugvorderen van eerder 
uitgekeerde voorschotten. Sommige ondernemers komen niet in aanmerking voor steun door 
bijvoorbeeld een onjuiste registratiecode bij de Kamer van Koophandel, anderen moeten 
onverwacht extra belasting betalen vanwege het ontvangen van de Tozo-uitkering. Zij komen 
daardoor in de problemen, ziet de ombudsman. Bron: AD, 15 april 2021. 
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Directeur van het coronabedrijf van de GGD regio Utrecht Jaap Donker opent de zevende 
vaccinatielocatie. © Ruud Voest  
 
 

GGD-directeur baalt van zwabberend vaccinatiebeleid 
 
GGD regio Utrecht heeft last van het steeds veranderende vaccinatiebeleid. Dat zegt directeur 
Jaap Donker. ‘De verschillende adviezen en vele pauzes maken het voor ons lastig. De 
communicatie kan echt beter.’  Hij beoordeeld zijn organisatie met een negen. 
 
Volgens Donker staat een heel ‘leger’ aan mensen te popelen om te prikken op al die locaties. 
Wat er mis gaat, komt voornamelijk door buitenaf. ‘Het kabinet en OMT doen alles heel 
zorgvuldig, maar de verschillende adviezen en vele pauzes maken het voor ons lastig. Wij zijn 
geholpen met een consistent beleid. Laatst kregen verschillende groepen ineens prioriteit. Dat 
zijn bij ons weer andere stappen.’ 
 
Donker zegt dat bij de opening van de zevende coronavaccinatielocatie in de regio. Na 
Amersfoort, Utrecht, Veenendaal, Woerden, Houten en Driebergen kunnen nu ook de 
inwoners van Breukelen in hun eigen gemeente een prik tegen het coronavirus halen. 
Sportzaal de Stinzenhal, dinsdagochtend officieel geopend, is hier van maart tot en met 
september voor omgetoverd.   
 
We prikken alles wat we aan vaccins binnenkrijgen en adviseren ook iedereen die daarvoor 
wordt uitgenodigd om een afspraak te maken, ook voor AstraZeneca’. Bron: AD, 13 april 2021. 
 
 

Stagiaire Bredase kinderdagverblijf positief getest, maar geen corona 
 
Nadat Romy Digiorgio (24) uit Eindhoven positief werd getest op corona, informeerde zij 
onmiddellijk haar stageadres: een kinderdagverblijf in Breda. Ouders werden gebeld en 
medewerkers en kinderen getest. Vervolgens belde de GGD dat er wat was misgegaan in het 
lab: er was een fout gemaakt. Ze had toch geen corona. 
 
Romy Digiorgio had corona-achtige klachten, zoals verlies van geur en smaak. Dus liet 
Digiorgio zich zaterdag testen in Dordrecht en keek ze er niet vreemd van op toen ze 
zondagochtend een positieve uitslag kreeg. Bron: BN De Stem, 14 april 2021.  
 

Ineens honderdduizenden prikken erbij: hoe kan dat? 
 
Het leek wel magie: na luid gemopper over de trage vaccinatiecampagne sprong de prikteller 
op het coronadashboard gisteravond ineens van ruim drie naar bijna vier miljoen gezette 
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vaccinaties. Tovenarij? Nou nee, melden het RIVM en het kabinet. Het prikgetal is een 
schatting op basis van allerlei gegevens, en de afgelopen week was administratief chaotisch 
door de prikpauze en -stop voor 60-minners met AstraZeneca. 
 
Veiligheidshalve heeft de Astra-teller dagenlang op nul gestaan, het ontbrak aan zicht op de 
voortgang. Maar na overleg met de Landelijke Huisartsenvereniging wordt nu aangenomen 
dat vrijwel alle aan huisartsen geleverde Astra-vaccins ook daadwerkelijk geprikt zijn, 
ondanks berichten over afmeldingen. ‘Huisartsen hebben weliswaar meer inspanningen 
moeten verrichten, maar over het algemeen hebben ze dat wel kunnen wegprikken’, schrijft 
minister De Jonge aan de Kamer. Veel huisartsen hebben ouderen zelf uitgenodigd, ook 
doorprikken boven de 65 mag, meldt het RIVM.  
 
In de rekenmethode zijn nu ook de doorlooptijden van levering naar prik verkort, de 
gemiddelde verspilling (slechts 1 in plaats van 5 procent) is ook gecorrigeerd. 
En zo komt de teller op naar schatting 3,9 miljoen gezette prikken.  
 
Het kabinet komt met een nieuw lijstje doelgroepen die voor mogen. Het gaat onder meer om 
ongeveer 13.000 personen die beschermd wonen in de GGZ, leden van de Mobiele Eenheid en 
medewerkers (en hun gezin) van ambassades en consulaten. ‘De specifieke kwaliteit van de 
ME is schaars en quarantaine leidt direct tot inzetproblemen’, meldt De Jonge. 
Ambassadepersoneel in landen waar geen goede vaccins zijn, mogen dus ook voor. Een groep 
van ongeveer tweehonderd atleten krijgt eveneens eerder een prik - van Pfizer: ‘Zo zorgen we 
dat ze optimaal in staat zijn om prestaties te leveren waarvoor ze al jaren in training zijn.’ 
Bron: AD, 14 april 2021. 
 
Opeens schoot het aantal coronavaccinaties in Nederland omhoog van ruim drie naar bijna 
vier miljoen. Dat totaal is een optelsom van registraties, aannames en schattingen. Die 
methode wekt verbazing, zelfs in het buitenland. ‘De rapportage van vaccinaties door 
Nederland is erg slecht en verwarrend.’ 
 
Eind januari gebeurde het al een keer op zomaar een zondagavond, en deze dinsdag was het 
weer zover: plotseling maakt het aantal gezette coronaprikken op het coronadashboard van 
de overheid een bijna wonderbaarlijke sprong omhoog. Turfden het RIVM en het ministerie 
van Volksgezondheid in de loop van de dag nog iets meer dan 3,1 miljoen inentingen; ‘s avonds 
was de mijlpaal van vier miljoen prikken ineens binnen handbereik met maar liefst 3,9 miljoen 
vaccinaties. Plots bevindt Nederland zich niet meer in de Europese kelder, maar doen we 
volgens het ECDC leuk mee in de subtop. Bron: AD, 15 april 1021.   
 
 

De een wacht met smart op vaccinatie-oproep, de ander krijgt er twee: 
‘niet te voorkomen’ 
 
Ben je inmiddels lang en breed gevaccineerd, krijg je wéér een brief in de bus met de 
uitnodiging om een prik te komen halen. Het overkwam George Brands uit Zwolle en hij is 
lang niet de enige. Het maakt dat hij zo z’n twijfels heeft bij de administratie rond de 
vaccinatiecampagne, maar volgens het RIVM is dat niet nodig. ‘We weten dat er dubbelingen 
in zitten voor bepaalde groepen, maar dat is niet te voorkomen.’ 
 
Brands zat bij de eerste groep die werd gevaccineerd, omdat hij in de zorg werkt. Toch kwam 
vorige week opnieuw een uitnodiging, ditmaal omdat hij in de leeftijdscategorie valt die nu 
landbreed aan de beurt is te worden geprikt bij de huisarts. Hij snapt best dat die meteen in 
de oud papierbak kon, maar: ‘Jongens, het is allemaal al zo precair op het moment. Zorg dan 
in elk geval dat de administratie klopt.’ Bron: De Stentor, 15 april 2021. 
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ME krijgt voorrang bij nieuwe vaccinatiestrategie 

 
Politiebond ANPV is blij dat ME'ers voorrang krijgen bij de nieuwe vaccinatiestrategie van 
demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), hoewel de voorrang uit de lucht komt 
vallen. ‘Het werd hoog tijd’, zegt vicevoorzitter Hans Schoones, ‘maar het is niet te volgen wie 
wel en wie niet gevaccineerd worden’. 
 
Dinsdagavond kondigde 'coronaminister' De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer aan dat 
enkele groepen sneller een prik krijgen. Het gaat onder andere om 4000 leden van de Mobiele 
Eenheid. ‘Na de rellen in Eindhoven eind januari, zijn er collega's besmet geraakt en zijn er 40 
mensen uitgevallen doordat ze in quarantaine moesten. We hebben direct aangegeven bij het 
ministerie dat je groot risico loopt op capaciteitsproblemen als je wekelijks ingezet wordt bij 
mensen die tegen de coronamaatregelen zijn en die geen mondkapje dragen of afstand 
houden", herinnert Schoones zich. De collega's zijn kwetsbaar als ze niet gevaccineerd 
worden.’ 
 
Politiebonden willen dat de 27.000 anderen in de frontlinie ook snel gevaccineerd worden. 
‘Mensen die op de noodhulp zitten, komen dagelijks met mensen in aanraking die mogelijk 
het coronavirus hebben. De ME is daar maar een deel van’, zegt Gerrit van de Kamp van ACP. 
‘De handhaving, die zo nadrukkelijk in contact komt met mensen die feesten en partijen 
organiseren, maar ook met iemand die onwel is geworden.’ Bron: AD, 14 april 2021. 

 
Tweede vaccinatie niet later gezet 

 
De tweede prik van Pfizer en Moderna wordt niet pas later gezet. Dat heeft minister Hugo de 
Jonge (Volksgezondheid) besloten om de vaccinatieplanning niet verder in de war te gooien, 
stelt hij in de Kamerbrief. Nu zitten er nog respectievelijk zes en vier weken tussen de eerste 
en tweede prik van deze vaccins, maar de Gezondheidsraad adviseerde dat dit mogelijk ook 
naar twaalf weken kan. Dan zouden al eerder mensen hun eerste prik kunnen krijgen. 
 
Het tot te veel onrust en onduidelijkheid onder de bevolking én te veel inspanning voor de 
GGD's leiden als zij dan 1,4 miljoen afspraken moeten afzeggen en opnieuw moeten 
inplannen, stelt De Jonge. ‘Ik wil daarom niet tornen aan reeds gemaakte afspraken.’  
 
Verder vindt hij het niet aantrekkelijk voor jongeren om de tweede prik uit te stellen, aangezien 
zij daardoor pas laat volledig beschermd zijn. ‘We moeten de geringe voordelen van het 
uitstellen van de tweede prik dus opwegen tegen de nadelen die het heeft’, schrijft De Jonge. 
Hij wil er zo snel mogelijk op terugkomen. Bron: AD, 14 april 2021. 
 
 

Brief De Jonge aan Tweede Kamer: coronapiek in zicht, opkomst 
Braziliaanse P1-variant wel zorgwekkend 
 
De komende weken bereikt Nederland de piek van de derde golf, denken rekenmeesters van 
het RIVM. Daarna zijn pas versoepelingen mogelijk. De deskundigen kijken wel met argusogen 
naar de Braziliaanse P1-variant, die tot 49 procent besmettelijker lijkt te zijn. Nu wordt nog 
slechts 1,5 procent van de infecties in Nederland veroorzaakt door deze mutant.  
 
Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) in een brief aan de Tweede 
Kamer. De meest recente schatting van het R-getal (25 maart) ligt nipt onder de één op basis 
van het aantal infecties, en net erboven als gekeken wordt naar ziekenhuisopnames. 
Inmiddels heeft de Britse mutant vrijwel alles overgenomen in Nederland, met nu 91 procent 
van de besmettingen. De Braziliaanse P1-variant zorgt voor 1,5 procent van de infecties. ‘De 
opkomst is zorgwekkend, hoewel het aandeel nog laag is.’ 
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De beste weg uit de crisis is vaccineren, herhaalt de Jonge. Tot dusver zijn in Nederland bijna 
vier miljoen inentingen gezet, wel dreigt er een domper rond het Janssen-vaccin. Vandaag 
komen medicijnwaakhonden met een oordeel na berichten over een mogelijke zeldzame maar 
ernstige bloedafwijking. Vorige week werd daarom al besloten het AstraZeneca-vaccin alleen 
nog te gebruiken bij 60-plussers.  
 
Voor grote versoepelingen is het te vroeg, oordeel het kabinet na advies van het OMT. De 
regering wil eerst de piek van de derde golf voorbij zijn voordat de voet van de lockdownrem 
af kan. Volgens het OMT wordt de top van de golf ‘de komende een à twee weken’ bereikt, met 
naar schatting 850 tot 1000 bezette ic-bedden (nu 800). Als nu al de avondklok en 
terrasverbod overboord gaan, loopt het aantal bezette ic-bedden te snel op, waarschuwt het 
OMT: ‘De situatie is zeer kwetsbaar.’  
 
In de nu verstrekte Catshuis-stukken waarschuwen experts voor een onduidelijke koers rond 
het coronabeleid en de lockdown: ‘De koers is niet duidelijk, dat schept verwarring, biedt 
weinig houvast en ondergraaft het vertrouwen', staat in een van de memo's. Geadviseerd wordt 
om een duidelijker strategie te kiezen rond het afbouwen van maatregelen en ‘consistentie’ bij 
de uitvoering. Het kabinet slaagde daar de afgelopen week duidelijk niet in: eerst lekte uit dat 
per 21 april al terrassen en winkels open konden, vervolgens werd het openingsplan een week 
uitgesteld, ook nog onder protest van burgemeesters die vrezen voor handhavingsproblemen 
bij mooi weer en massale bijeenkomsten.  
 
Het Outbreak Management Team (OMT) is juist bezorgd over de vele proefevenementen die de 
overheid de komende weken gepland heeft.  De deskundigen wijzen erop dat in totaal zo’n 
200.000 deelnemers worden verwacht bij de evenementen, die door heel Nederland worden 
gehouden in de cultuur-, sport- en recreatiesector. Zowel de samenkomst van grotere groepen 
als de reisbewegingen naar alle evenementen toe leveren risico’s op. Als het puur zou gaan 
om onderzoek naar de mogelijkheden ‘zouden maximaal tien goed geselecteerde en 
voorbereide events voldoende moeten zijn’, vindt het OMT. Bron: AD, 14 april 2021. 

 

EU-commissaris: vanaf eind juni met ‘Covid-pas’ op reis 

 
Eind juni moet het Europese systeem met een ‘Covid-certificaat’ werken. Een proef met deze 
coronapas gaat volgens EU-commissaris Didier Reynders (Justitie) begin juni van start, zei 
hij in de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het 
Europees Parlement. 
 
Volgens Reynders moet het certificaat, in digitale of papieren vorm, gratis door de lidstaten 
beschikbaar worden gesteld en is het een tijdelijk instrument om reizen tussen de EU-
lidstaten in coronatijd te vergemakkelijken. Zodra de Wereldgezondheidsorganisatie WHO 
uitroept dat de pandemie voorbij is, is het document niet meer nodig. 
 
Het dagelijks EU-bestuur stelde de invoering van het Covid-certificaat vorige maand voor. Het 
dient als bewijs dat de eigenaar tegen Covid-19 is ingeënt, of recent negatief is getest, of 
antilichamen heeft vanwege een eerdere coronabesmetting. 
 
Het EU-parlement moet het goedkeuren en heeft beloofd spoed achter de behandeling van het 
voorstel te zetten. Nederlandse leden van de LIBE-commissie hebben nog wel veel vragen, 
vooral over gegevensbescherming, fraudebestrijding, kosten en discriminatie. Jeroen Lenaers 
(CDA) wees erop dat er nu al vervalste negatieve zelftests zijn. ‘Fraude met certificaten is niet 
zonder risico’, zei hij. 
 
Tineke Strik (GroenLinks) zei dat het belangrijk is dat alle lidstaten alle drie opties voor het 
verkrijgen van de pas (gevaccineerd zijn, een negatieve test of antilichamen hebben) 
accepteren. Ook pleit ze voor gratis testen voor reislustigen. ‘Een test kan vanwege de kosten 
een obstakel zijn’, zei ze. Sophie in ‘t Veld (D66) vindt dat het dagelijks EU-bestuur met 
voorstellen moet komen om zelftests betaalbaar te maken, door bijvoorbeeld een maximale 
prijs te eisen. Ze pleitte ook voor het opzetten van een helpdesk voor EU-burgers. 
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Volgens Reynders zullen er in het certificaat minder gegevens staan dan in het bekende gele 
internationaal erkende inentingsboekje waarmee reizen naar veel verre bestemmingen buiten 
de EU in normale tijden mogelijk is. Er komt geen centrale databank voor het certificaat, zei 
hij. Bron: AD, 13 april 2021. 
 

Tweehonderd vijf en twintig sterfgevallen na inenting 

In ons land zijn tweehonderd vijf en twintig mensen overleden na inenting tegen het 

coronavirus, meldt bijwerkingencentrum Lareb. De sterfgevallen hoeven niet in verband te 

staan met mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie, onderstreept het centrum. 

Reeds bestaande gezondheidsproblemen vormen een voor de hand liggende verklaring. 

‘Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan 

het verslechteren van een al kwetsbare gezondheid', klinkt het. Bij veel meldingen is er 

volgens Lareb meer informatie nodig over de oorzaak van overlijden, opgetreden bijwerkingen 

en onderliggende gezondheidsproblemen, om een goed inzicht te krijgen. 

 

Ook hoge leeftijd speelt een rol. Het gaat om honderdtweeëntachtig mensen van tachtig jaar 

of ouder, vierendertig personen tussen de vijf en zestig en negen en zeventig jaar en acht 

personen onder de vijf en zestig jaar. Van één persoon is de leeftijd niet bekend. De meeste 

meldingen betroffen het vaccin van Pfizer/BioNTech (190). Moderna (22) 

en AstraZeneca (9). Bij vier meldingen is het vaccin onbekend. 

Volgens Lareb zijn er in totaal 33.585 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. 17.032 

na inenting met AstraZeneca, 13.793 met Pfizer en 2654 met Moderna. De meest gemelde 

bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn, je niet lekker 

voelen, vermoeidheid, rillingen, misselijkheid, koorts en reacties op de prikplek. 

Het gaat om meldingen die Lareb tot en met 11 april binnen kreeg en bekeken heeft. Ze 

hebben betrekking op ongeveer 3,1 miljoen toegediende vaccins. Hierbij gaat het om ongeveer 

2,3 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech, 600.000 van AstraZeneca (Vaxzevria) en 200.000 

van Moderna.  Bron: AD, 13 april 2021.    

 

Geneesmiddelensector en nieuwe kabinet moeten zich voorbereiden op 

volgende gezondheidscrisis 

De geneesmiddelensector en het nieuwe kabinet moeten zich samen voorbereiden op een 

volgende gezondheidscrisis. Dat zegt Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve 

Geneesmiddelen (VIG) in een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink. 

‘Denk aan de risico's van nieuwe pandemieën en antibioticaresistentie. Het is belangrijk dat 

overheid en bedrijven over hun eigen schaduw heen springen en gecoördineerd samenwerken 

om deze uitdagingen te lijf te gaan.' Hij stelt dat de overheid en de geneesmiddelensector 

afspraken moeten maken over voorbereiding, toegang tot nieuwe geneesmiddelen en vaccins 

en de betaalbaarheid ervan. 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is de brancheorganisatie van ruim veertig in 

Nederland gevestigde bedrijven op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling. Bron: AD, 13 

april 2021.  
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Uitbreiding capaciteit intensive care niet haalbaar  

Verdere uitbreiding van de capaciteit op de intensive care naar 1700 bedden in de strijd tegen 

het coronavirus is vrijwel zeker niet haalbaar. Daarvoor waarschuwt de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een brief aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg). 

Het zorgsysteem piept en kraakt al onder de huidige opschaling van 1450 naar 1550 bedden. 

Bestuurders en zorgverleners geven aan dat die operatie zeer moeilijk is en gepaard gaat met 

een drastische afschaling van ziekenhuisbehandelingen die eigenlijk binnen zes weken 

moeten plaatsvinden om verdere gezondheidsschade te voorkomen, aldus hoofdinspecteur 

Korrie Louwes. Het komt voor dat operaties op de dag zelf moeten worden afgezegd. 

‘Dat een verdere uitbreiding van de ic-capaciteit er hoogstwaarschijnlijk niet in zit heeft met 

name te maken met uitval van zorgverleners en beperkte mogelijkheden om zorgverleners 

meer en anders in te zetten’, schrijft Louwes. 

Verscheidene ziekenhuisbestuurders waarschuwden al eerder dat de ic-capaciteit niet nog 

verder kan worden vergroot. Het aantal bedden dat tijdens de eerste golf in het voorjaar van 

2020 beschikbaar was, zou nu niet meer haalbaar zijn door het hoge ziekteverzuim. Bron: 

AD, 14 april 2021. 

 

Thuiswerkers willen thuis blijven werken 

Zevenennegentig procent van alle thuiswerkers wil dat ook straks, als de kantoren weer 

volledig open zijn, blijven doen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Nyenrode Business 

Universiteit, Open Universiteit en expert op het gebied van thuiswerken Moneypenny. 

Negen procent van de deelnemers aan het onderzoek zou volledig thuis willen blijven werken, 

terwijl achtentachtig procent kiest voor een 50-50 model. De ondervraagden missen hun 

collega's nog steeds, maar het gemis is sinds november niet groter geworden. 

Nu mensen een werkmodus hebben gevonden, groeit het aantal thuiswerkers dat zich zorgen 

maakt over de mogelijke verplichting in de toekomst weer op kantoor te moeten zijn. Vooral 

het idee weer vergaderingen bij te wonen, zit hun dwars.  

Steeds meer thuiswerkers, (24 procent), ervaren online communiceren inmiddel hetzelfde als 

face-to-face. Drie kwart van de deelnemers mis het informeel en direct contact met hun 

collega's. Tweeëntwintig  procent voelt zich geïsoleerd. Bron: AD, 13 april 2021. 

 

Werknemers ontevreden over thuiswerkvergoeding 

Veel werknemers zijn ontevreden over hun thuiswerkvergoeding. Hun werkgever zou te 

weinig compensatie bieden voor de kosten die ze maken voor het vanuit huis werken tijdens 

de coronapandemie, meldt onderzoeksbureau Multiscope op basis van een enquête onder 

ruim drieduizend werkenden in loondienst. 

De compensatie die werknemers daarvoor krijgen wordt door tweeënveertig procent van de 

respondenten als slecht of zeer slecht beoordeeld. Volgens Multiscope komt dat neer op 

ruim een miljoen Nederlandse thuiswerkers. Vooral jonge medewerkers zijn  negatief over de 

financiële compensatie voor het thuiswerken. 

Van de werknemers onder de vierendertig jaar is achtenvijftig procent ontevreden over 

de thuiswerkvergoeding. Meer dan een op de vijf thuiswerkers is ontevreden over de hulp die 

ze krijgen van hun baas bij het creëren van een goede thuiswerkplek. Een op de 

drie thuiswerkers is wel tevreden over de financiële ondersteuning. Bron: AD, 13 april 2021. 
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Sergio Ramos op de tribune bij Real Madrid  © EPA 
 
 

Dubbel pech voor Sergio Ramos: geblesseerde Real-captain heeft corona 

 
Het zit Sergio Ramos niet mee. De Real Madrid-aanvoerder, die morgen in het Champions 
League met Liverpool sowieso weer had moeten toekijken vanwege een kuitbeenblessure, is 
positief getest op Covid-19, zo maakte zijn club dinsdag bekend. 
 
Sergio Ramos is de tweede speler bij Real Madrid die corona heeft opgelopen. Vorige week 
dinsdag testte Raphaël Varane positief. De Fransman heeft nog geen groen licht gekregen om 
zich weer te voegen bij zijn teamgenoten. 
 
De 35-jarige Ramos zit in een moeilijke fase van zijn loopbaan. De centrale verdediger werd 
begin februari al geopereerd aan zijn meniscus en raakte tijdens een korte invalbeurt voor 
Spanje afgelopen interlandperiode opnieuw geblesseerd. Hij miste daardoor de heenwedstrijd 
tegen Liverpool in de kwartfinale van de Champions League en ook zaterdag in de Clásico 
tegen Barcelona ontbrak hij.  Bron: AD, 13 april 2021.  
 
 

Inspectie doet geen onderzoek naar dubbele dosis coronavaccin: ‘geen 
risico voor gezondheid’ 
 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet geen onderzoek naar de Alphense 
huisartsenpraktijk Prelude, die begin deze maand honderdvijftig mensen een dubbele dosis 
gaf van het AstraZeneca-vaccin. Het heeft geen risico opgeleverd voor de gezondheid, laat de 
woordvoerder van de Inspectie weten.  
Huisarts Ruud Gebel van de praktijk laat vanmiddag weten dat de honderdvijftig mensen ‘niet 
meer of minder bijwerkingen hebben dan mensen die de goede dosis hebben gekregen’. Ook 
zijn er geen klachten of claims ingediend.  Bron: AD, 13 april 2021.  
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Dave Grohl en Mick Jagger brengen samen een nummer uit  © Redferns/Getty Images 

 

Mick Jagger en Dave Grohl verrassen fans met nummer over de lockdown 

 
Rocksterren Mick Jagger (77) en Dave Grohl (52) hebben dinsdag onverwachts een nieuw 
nummer gelanceerd. De zangers van respectievelijk The Rolling Stones en Foo Fighters hebben 
samen het nummer Eazy Sleazy gemaakt, dat is te beluisteren op YouTube. 
 
Het rocknummer is gemaakt tijdens de coronalockdown en een verrassing voor hun fans. Mick 
Jagger neemt vooral de zang op zich, terwijl Grohl het instrumentale aspect voor zijn rekening 
neemt. In het nummer wordt gerefereerd aan de huidige coronatijd. Zo gaat het bijvoorbeeld 
over onlinemeetings en nep-applaus op televisie. Bij het lied zit ook een videoclip. 
 
‘Het is een nummer dat ik schreef over uit de lockdown komen, met het broodnodige 
optimisme’, aldus de 77-jarige Stones-voorman Mick Jagger, die Dave Grohl bedankt voor zijn 
medewerking. Die is op zijn beurt ook blij met de muzikale samenwerking met Jagger. ‘Het is 
moeilijk onder woorden te brengen wat het opnemen van dit nummer met Sir Mick voor mij 
betekent’, zegt de 52-jarige Grohl. ‘Het is meer dan een droom die uitkomt.’ Bron: AD, 13 april 
2021. 
 
De Jonge hoopt nog altijd om coronavaccin Janssen te kunnen inzetten 
 

Zorgminister Hugo de Jonge hoopt nog altijd het coronavaccin van Janssen te kunnen 

inzetten. Als ook dat in Leiden ontwikkelde vaccin wegens een verhoogd risico op 

tromboseklachten in de ban wordt gedaan, hebben we een probleem, erkent hij. Maar het is 

nog te vroeg om conclusies te trekken, benadrukt De Jonge. 

Eerder traden bijwerkingen op na toediening van het vaccin van AstraZeneca, dat een 

vergelijkbare werking heeft. Vorige week besloot het kabinet om die reden het AstraZeneca-

vaccin niet langer aan te bieden aan mensen onder de zestig jaar. 

Tot dusver heeft dat niet geleid tot vertraging of grote verschuivingen in de 

vaccinatiecampagne, zegt De Jonge. ‘Maar als Janssen een vergelijkbaar advies krijgt, dan 
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wordt de puzzel moeilijker, dat heeft daadwerkelijk gevolgen.’ De bewindsman hoopt er 

morgen meer over te horen van het Europese geneesmiddelenbureau EMA. Bron: AD, 13 april 

2021.  

 

Kunnen ziekenhuizen hun personeel snel inenten met Janssen vaccin? 

Het is nog niet duidelijk of ziekenhuizen hun personeel snel kunnen inenten met het nieuwe 
Janssen-vaccin, zoals onlangs werd afgesproken. Het ministerie van Volksgezondheid 
wil eerst van het Europese geneesmiddelenbureau EMA en de medicijnautoriteit CBG meer 
weten over mogelijk ernstige bijwerkingen die aan het licht zijn gekomen. Zorgminister Hugo 
de Jonge verwacht dat woensdag. 

Maandag werden bijna tachtigduizend Janssen-vaccins aan Nederland geleverd. Afgesproken 
was al dat  vijfendertigduizend vaccins daarvan versneld naar de zorgmedewerkers zouden 
gaan die met coronapatiënten in contact komen. 

Vandaag werd echter bekend dat over het vaccin van Janssen meldingen zijn binnengekomen 
over ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Het moederbedrijf 
Johnson & Johnson heeft daarom verdere leveringen van het vaccin aan Europa uitgesteld. 
Ook bij het AstraZeneca-vaccin is sprake van dergelijke mogelijke bijwerkingen in zeer 
uitzonderlijke gevallen. 

Maar voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) pleit desondanks 
voor om de inenting met de reeds geleverde Janssen-vaccins, waar maar één prik van nodig 
is, toch door te zetten. Bron: AD, 13 april 2021.  

Wanneer vaccin Janssen niet gebruikt kan worden loopt de 
vaccinatieplanning zes weken vertraging op 

Volgens coronaminister De Jonge loopt de vaccinatieplanning zes weken vertraging op mocht 
blijken dat het nieuwe coronavaccin van Janssen helemaal niet gebruikt kan 
worden. Voorlopig wordt het middel, totdat er meer informatie is over mogelijk ernstige 
bijwerkingen, niet gebruikt. De Jonge rekent er overigens niet op dat het Janssen-vaccin 
helemaal wegvalt. 

‘Ik ga ervan uit dat we het breed kunnen inzetten, hooguit met een doelgroepbeperking', zei 
hij vandaag. ‘Laten we niet hyperventilerend in de kroonluchter hangen. Eerst de feiten.' De 
minister noemt de eerdere levering van twee miljoen doses van het Pfizer-vaccin mooi nieuws. 
‘Nu is het een keer eerder meer en dat is fantastisch.' De levering is niet meegerekend in de 
vertraging van zes weken. Bron: AD, 14 april 2021.  

Sjoerd raakte alles kwijt en laat nu vijfendertig hanenkuikens los in de 
tuin van burgemeester Bruls 
 
‘Meneer Bruls, wat zei u ook alweer? Wat zei u dat ik was?’ Een tierende Sjoerd Tonissen staat 
voor het hek van het huis van burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Bruls zelf staat op 
zijn oprit in zijn zondagse relaxpak met detonerende sloffen en wordt afgeschermd door zijn 
vrouw die het brandje probeert te blussen.  ‘Ze duwen me het ravijn in’. 
 
Om de burgemeester heen scharrelen vijfendertig hanenkuikens die Tonissen even daarvoor 
in de tuin van de burgemeester heeft losgelaten. 
 
Het zou een scène kunnen zijn uit een Britse sitcom, maar dit surrealistische tafereel speelde 
zich zondagmiddag echt af rond de woning van de Nijmeegse burgemeester. Het is de 
voorlopige climax in een tragisch verhaal over een ondernemer die in een paar jaar tijd alles 
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kwijtraakte en nu als een verwarde excentriekeling met vee door de stad loopt. Bron: De 
Stentor, 13 april 2021.  
 

 

Sjors Tonissen met zijn kuikens op de Grote Markt in Nijmegen  © Gerard Verschooten 
 
 

60-minners worden nu gevaccineerd met vaccin Pfizer/BioNTech ipv 
AstraZeneca 

 
Op korte termijn komt er snel een ander coronavaccin dan AstraZeneca beschikbaar voor 60-
minners. Zo worden medewerkers onder de 60 jaar in de langdurige zorg vanaf komend 
weekend benaderd door de GGD om een nieuwe afspraak in te plannen voor een vaccinatie. 
Het RIVM meldt dat het gaat om drieëntwintig duizend mensen. Deze zorgmedewerkers 
krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech. 
 
Het vaccin van AstraZeneca tegen het coronavirus is sinds vorige week alleen nog bedoeld 
voor mensen van zestig jaar en ouder wegens een bepaalde potentiële bijwerking. De maatregel 
heeft gevolgen voor meerdere groepen. Niet-mobiele mensen met een medisch hoog risico 
krijgen de komende weken een vaccinatie met Pfizer/BioNTech of Moderna. Mensen met het 
syndroom van Down en morbide obesitas worden deze week uitgenodigd om een afspraak te 
maken bij de GGD. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het gaat om ongeveer zeventien 
duizend zeshonderd mensen. 
 
Binnen de intramurale GGZ-instellingen wachten nog ongeveer vijf en dertig duizend 
bewoners en medewerkers op een vaccinatie. Ook in de ziekenhuizen zullen ongeveer vijf en 
dertig duizend extra medewerkers met direct patiëntcontact worden gevaccineerd, aldus het 
RIVM. Het is de bedoeling dat beide groepen vaccins ontvangen uit de eerste levering van 
Janssen. ‘Gezien de huidige ontwikkelingen waarbij Janssen de uitlevering in Europa tijdelijk 
heeft stilgelegd, is op dit moment nog niet duidelijk wanneer het vaccineren met Janssen kan 
starten.’ Bron: AD, 13 april 2021.    
 

Gezondheidsautoriteiten en overheden krijgen illegale vaccins 
aangeboden 
 
Gezondheidsautoriteiten en overheden in Europa krijgen geregeld vaccins aangeboden via 
niet-officiële kanalen. Er zijn illegale bestellijsten in omloop met onder meer de vaccins van 
AstraZeneca, Pfizer en Sputnik-V. Dat melden Follow the Money, het Italiaanse IrpiMedia en 
de Duitse Bayerische Rundfunk op basis van een gezamenlijk onderzoek. Volgens 
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Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat het om nepvaccins en om vaccins 
die nog niet zijn goedgekeurd. Meerdere handelaren zijn al op de vingers getikt. 
 
In Nederland kwamen er vaccin-aanbiedingen binnen bij de GGD, zo ontdekte Follow the 
Money. Een woordvoerder van de IGJ bevestigt de gang van zaken. ‘De IGJ heeft inmiddels 
meerdere berichten gekregen dat er via verschillende routes vaccins worden aangeboden. Tot 
nu blijkt het vaak te gaan om illegale vaccins die nog niet door de EMA zijn goedgekeurd of 
om nepvaccins. Het is niet verstandig om hier gebruik van te maken omdat het grote medische 
risico's met zich mee kan brengen.’ 
 
De Inspectie stuitte in haar onderzoek alleen nog maar op aanbiedingen, niet op de eigenlijke 
vaccins. Ze vermoedt dat eventuele klanten mogelijk zouden worden opgelicht en zegt actie te 
ondernemen tegen de aanbieders. Bron: AD, 14 april 2021. 
 
 

Laagste aantal verkeersdoden sinds 2015 in coronajaar 
 
In coronajaar 2020 kwamen in Nederland 610 mensen om door een verkeersongeval. Dat zijn 
een en vijftig verkeersdoden minder dan een jaar eerder en het laagste aantal sinds 2015, 
blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 
 
Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nam het sterkst af onder inzittenden van 
personenauto’s en nam alleen toe onder fietsers. Het aantal doden daalde het hardst onder 
twintigers, dertigers en 80-plussers, en onder de verkeersdeelnemers in Noord-Brabant. De 
ongevallen werden veroorzaakt door te rijdende auto’s. 
 
Er kwamen afgelopen jaar 453 mannen en 157 vrouwen om in het verkeer. Onder vrouwen 
nam het aantal verkeersdoden met bijna twintig procent af. Bij mannen was de afname met 
2,6 procent relatief minder groot. 
 
De meeste slachtoffers in 2020 waren fietsers (229). Daarmee werd het hoogste aantal 
fietsslachtoffers in vijf en twintig jaar bereikt. Een derde van alle fietsdoden verongelukte op 
een e-bike. 
 
Het was vanaf half maart minder druk op de Nederlandse wegen, onder meer omdat veel 
mensen thuiswerkten en er nauwelijks toeristen op de weg waren. In de weekenden van eind 
maart en begin april, tijdens de eerste lockdown, was de verkeersintensiteit maar een derde 
van die in overeenkomstige weekenden een jaar eerder, op werkdagen was het maar half zo 
druk op de weg. 
 
Opmerkelijk: op de dagen dat het in maart en april 2020 het minst druk was op de weg, lag 
het aantal verkeersdoden hoger dan in dezelfde periode in 2019. Ook tussen half juni en half 
juli en in de maand november kwam het aantal verkeersdoden hoger uit dan een jaar eerder, 
terwijl het veel stiller was. 
 
In Noord-Brabant viel het hoogste aantal dodelijke slachtoffers, maar het aantal 
verkeersdoden is er ook het sterkst gedaald. In Flevoland vielen de minste verkeersdoden, 
aldus het CBS. Bron: AD, 14 april 2021.  
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Drontenaar Cihat A. veroorzaakte in de BMW van zijn vader een ernstig ongeluk  © Stefan 
Verkerk / News United 
 
 

Drontense wegpiraat (21) veroorzaakt zwaar ongeluk met 180 km/u, 
raakt rijbewijs kwijt maar gaat tóch de weg op 

 
Hij ramde op de provinciale weg tussen Dronten en Kampen met een slordige 180 per uur een 
andere auto de greppel in en ging er vervolgens vandoor. Vandaag moest de 21-jarige Cihat 
A. uit Dronten zich voor die actie verantwoorden voor de rechter. Maar een gevaar op de weg? 
Zo ziet de jonge verdachte zichzelf helemaal niet. 
 
Cihat A. (21) rijdt op 9 november 2019 iets na 23.30 uur in de dure BMW 730 van zijn vader 
met een snelheid van -volgens data van een stoplicht en de BMW - ergens tussen de 155 en 
180 per uur, ondertussen zijn navigatie bedienend, over de Hanzeweg van Dronten naar 
Kampen. Hij knalt hard op een voorligger. Bron: De Stentor, 14 april 2021. 
 
 

 
 
Demissionair minister Tamara van Ark van Medische Zorg  © ANP  
 

Van Ark: dilemma over hoogte zorgbonus èn voor wie 
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Het is een dilemma hoe hoog de zorgbonus wordt en wie hem moet ontvangen, schrijft 
demissionair minister Tamara van Ark van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.  
 
Of de bonus wordt vijfhonderd euro netto voor zorgmedewerkers die veel werken met corona 
en veel ziekteverzuim daardoor hebben, of alle zorgmedewerkers krijgen een bonus. In dat 
laatste geval gaat het om een bedrag tussen de tweehonderd en tweehonderdveertig euro, 
schat Van Ark in. 
 
Volgens de minister is er bovendien haast geboden bij nemen van een besluit. Uiterlijk half 
april dat er zijn, omdat de uitvoering anders te veel vertraging oploopt. Ze wil er donderdag 
over in debat met de Kamer. 
 
De branches die voor de vijfhonderd euro in aanmerking zouden komen zijn huisartsen en 
gezondheidscentra, ziekenhuizen, verpleging, verzorging, thuiszorg, ambulancediensten en 
centrale posten. Hier werkt men relatief veel met Covid-patiënten en is het zorgverzuim hoog. 
Medewerkers die niet meer dan anderhalf keer modaal verdienen zouden de bonus kunnen 
krijgen. Als voor deze optie wordt gekozen, krijgen mensen in de gehandicaptenzorg, GGZ of 
jeugdzorg geen extra geld. 
 
‘Wordt voor optie twee gekozen, dan komt iedereen in de zorg in aanmerking. Vorig jaar was 
dat niet zo, maar nu hebben alle beroepsgroepen tijdens de tweede golf zorg verleend’, aldus 
Van Ark. Hier gaat het om mensen die niet meer dan twee keer modaal verdienen. Het 
uitgekeerde bedrag per persoon is afhankelijk van het aantal aanvragen. 
 
Vorig jaar werd een bonus van duizend euro uitgereikt aan zorgmedewerkers. Die was niet 
voor iedereen bedoeld, maar werd door veel instellingen ruim aangevraagd. Daardoor werd 
het budget overschreden. Van Ark wil voorkomen dat dit jaar er weer meer geld wordt 
uitgegeven dan begroot. In totaal is er zevenhonderdtwintig miljoen euro beschikbaar. Vorig 
jaar was dat in eerste instantie 1,44 miljard euro, dat later werd opgehoogd met nog eens 
achthonderd miljoen. Bron: De Stentor, 14 april 2021.  
 
Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zou er zelf voor kiezen om iedereen in 
de zorgsector een zorgbonus te geven, wetende dat de bonus dan lager is dan de eerder 
voorgestelde 500 euro. Eerder deze week schetste zij de Tweede Kamer haar "dilemma" wat 
betreft de zorgbonus: óf de zorgmedewerkers in de 'frontlinie' van de coronazorg 500 euro 
geven, óf een bonus van 200 tot 240 euro voor de medewerkers in de hele zorgsector. 

In totaal is er 3 miljard euro voor zorgbonussen begroot. Daar is nu nog 720 miljoen euro van 
over, omdat vorig jaar een bonus van 1000 euro voor zorgmedewerkers beschikbaar was. Die 
werd meer aangevraagd dan verwacht, waardoor het ministerie nu in de knel komt. Daarom 
is het niet mogelijk iedereen 500 euro te geven maar moet de Kamer keuzes maken, aldus 
Van Ark. 

Maar meerdere partijen zien een derde optie: maak simpelweg meer geld vrij voor de 
zorgbonus. Onder meer de SP en PvdA hekelen dat het kabinet wel de portemonnee trekt voor 
bijvoorbeeld steun aan KLM, maar dat er nu niets bij kan. Van Ark pareert dat het kabinet 
demissionair is na het aftreden vanwege de toeslagenaffaire en dus niet zomaar extra geld 
voor de bonusregeling kan uittrekken. Bovendien heeft de Kamer ingestemd met de begroting, 
zegt ze. Bron: De Stentor, 15 april 2021. 
 
 

Zorgvakbond: regel zorgbonus zoals afgesproken 

 
Regel de zorgbonus nu eens gewoon zoals die is afgesproken. Dat is de boodschap van 
zorgvakbond NU'91 aan de overheid, in een reactie op de Kamerbrief van demissionair 
minister Tamara van Ark (Medische Zorg) over de zorgbonus. Daarin schrijft zij dat vanwege 
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het beschikbare budget gekozen moet worden wie recht zou moeten hebben op de bonus. Dat 
de gehandicaptenzorg en de ggz erbuiten zouden vallen, is een hele rare keuze, vindt NU'91. 
Ook CNV is ontevreden. Volgens de bond moet het budget voor de bonus worden verhoogd. 

Volgens de demissionair minister zijn er twee opties: of de bonus wordt 500 euro netto voor 
zorgmedewerkers die veel werken met corona en daardoor veel ziekteverzuim hebben, of alle 
zorgmedewerkers krijgen een bonus. In dat laatste geval gaat het om een bedrag tussen de 
200 en 240 euro. Als voor de eerste optie wordt gekozen, krijgen mensen in de 
gehandicaptenzorg, ggz of jeugdzorg geen extra geld. Bron: AD, 14 april 2021. 
 

 

 
 
Beeld video 
 
 
Mus (4) zit al een jaar in isolatie, is nog nooit naar school geweest en wil maar één ding: met 
een ander kindje spelen.  

 
De moeder van Mus (4) heeft ernstige astma, haar vader is geopereerd aan een hersentumor. 
Het gezin zit al een jaar in zelfisolatie, maar het kleine meisje wil zo graag eens met een ander 
kindje spelen, liefst uit een soortgelijke situatie. Daarom doet haar moeder een emotionele 
oproep: wie wil er spelen met Mus?  
 
Niet naar school, geen speeldates met andere kindjes, alleen contact via videobellen. De 
vierjarige Mus uit Utrecht verblijft voornamelijk thuis. Haar vader werd in februari vorig jaar, 
vlak voor het coronavirus Nederland in z’n greep nam, geopereerd aan een hersentumor. 
Moeder Irene Kroes (36) heeft ernstige astma, waardoor ze in de risicogroep valt. Daarnaast is 
ze tweeëndertig weken zwanger.  Bron: AD, 13 april 2021.  
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Alleen kramen met voeding op markt beslist rechter  

 
Elke versoepeling leidt tot meer coronabesmettingen en dat laat de huidige situatie niet 
toe. Daarom kunnen marktkramen die andere artikelen dan levensmiddelen verkopen niet 
worden toegelaten op markten. Dat zei de advocaat namens de Staat tijdens het kort geding 
dat de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) had aangespannen 
om heropening af te dwingen. 
 
Markten zijn op dit moment alleen open voor kramen die voedingswaren verkopen of essentieel 
geachte drogisterijwaren. Andere marktkooplieden worden geweerd om coronabesmettingen 
te voorkomen. Volgens de CVAH zou het om een kleine groep extra kramen gaan en is 
het oneerlijk dat in supermarkten wel niet-essentiële producten te koop zijn. Mocht de rechter 
heropening van alle kramen afwijzen, dan vraagt de CVAH om in ieder geval bestellen en 
afhalen toe te staan. ‘In Harderwijk en op Urk wordt dit al toegestaan’, aldus de 
marktkooplieden. Bron: AD, 14 april 2021.  

Boze marktkooplui voeren actie 

Marktkooplui voeren dinsdag actie bij het Malieveld in Den Haag. Ze zijn boos omdat ze hun 
producten niet op de markt mogen verkopen. Alleen etenswaren zijn toegestaan, terwijl de 
detailhandel wel open is. „We voelen ons genegeerd, want we zouden prima open kunnen. Op 
de markt is goed afstand te houden en bovendien staan we in de buitenlucht”, aldus de 
marktkooplui. 

Een groep met zo’n ruim veertig verkoopwagens is dinsdagochtend in optocht vanuit Harmelen 
vertrokken. Ze hebben zich bij het Malieveld verzameld. Ze zijn echter niet van plan om het 
grasveld op te gaan en hebben zich aan de zijkant opgesteld. Er zijn een paar agenten die de 
situatie in de gaten houden. Bron: De Telegraaf, 16 april 2021. 
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Weinig bewegen leidt tot overlijden 

 
Wie een grotendeels zittend leven leidt, of anderzijds weinig beweegt, loopt een groter risico 
om te overlijden aan een coronabesmetting of een ernstiger ziekteverloop, stellen de auteurs 
van een studie onder 50.000 personen die dinsdag verscheen in het vakblad British Journal 
of Sports Medicine. Tot dusver werden het mannelijk geslacht, gevorderde leeftijd, 

suikerziekte, obesitas en hart- en vaatziekten al in verband gebracht met een hogere 
sterfkans. Daar is een tekort aan beweging nu dus bij gekomen. 
 
Mensen die in de twee jaar voor de uitbraak van de coronapandemie fysiek inactief leefden, 
maken meer kans om te moeten worden opgenomen, om op de intensive care terecht te komen 
en om te sterven, concluderen de onderzoekers. 
 
Alleen een hoge leeftijd of een orgaantransplantatie in het verleden zijn volgens de 
wetenschappers sterkere indicatoren die een ernstig ziekteverloop voorspellen. Fysieke 
inactiviteit is volgens de auteurs van de studie ernstiger voor het ziekteverloop bij een corona-
infectie dan onder meer roken, obesitas of een hoge bloeddruk. Bron: AD, 14 april 2021. 
 

GGD gaat ademtest gebruiken in teststraten 

De GGD's gaan de komende maanden op steeds grotere schaal ademtesten gebruiken in de 

coronateststraten. Op zo'n 65 locaties moet de ademtest worden ingevoerd in het tweede 

kwartaal, laat brancheorganisatie GGD GHOR Nederland weten. Die mikt erop dat in 

juni ruim vijfhonderd ademtestapparaten beschikbaar zijn. Ze worden onder meer in 

Amsterdam al gebruikt. 

Ademtests geven, nadat iemand er enkele keren in heeft uitgeademd, direct een uitkomst. Dat 

is een belangrijk voordeel ten opzichte van de PCR-testen die gelden als de gouden standaard. 

Een wattenstaafje in de neus hoeft er bij een ademtest ook niet aan te pas te komen. De 
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apparaten kunnen goed vaststellen dat iemand géén coronavirus bij zich draagt. Valt de test 

negatief uit, dan is dat resultaat zeer betrouwbaar, zo bleek uit proeven. Als het apparaat 

besmetting niet uitsluit, is een andere coronatest nodig. Dat kan een PCR-test zijn, of een 

sneltest. 

De GGD's willen meer gebruik gaan maken van snelle testen. Daaronder zijn ook zogeheten 

Lamp-testen. Die door TNO ontwikkelde testen geven ter plaatse binnen drie kwartier 

resultaat en zijn in betrouwbaarheid vergelijkbaar met PCR-tests. Hoe snel de GGD ze kan 

invoeren 'is afhankelijk van de validatie van deze testen'.  Bron: AD, 14 april 2021. 

 

 

Boa's hebben overal in het land hun handen vol aan het handhaven van de coronaregels, 
bijvoorbeeld op straat en in parken. © Arie Kievit   
 
 

Boa’s druk met coronahandhaving: meer klachten over hondenpoep, 
parkeren en illegaal afval in Etten-Leur 

 
Vanwege de controle op het naleven van de coronaregels, bleven andere zaken in Etten-Leur 
liggen en steeg het aantal overlastklachten enorm. Uit het jaaroverzicht van de gemeente blijkt 
dat de bijzonder opsporingsambtenaren (boa's) veel tijd hebben gestoken in onder meer 
bezoeken aan winkels, kappers en sportclubs, in controles op samenscholingen van met name 
jongeren en in controles op de toegang van verzorgingshuizen.  
 
In totaal waren er 148 interventies bij overtreding van coronaregels: bekeuringen en officiële 
waarschuwingen. Daardoor schoten reguliere controles op onder meer de Drank- en 
Horecawet er bij in, maar ook de controles op fout parkeren, illegaal afval dumpen en 
hondenpoep laten qua ureninzet een drastische daling zien. Parkeertellingen (om een idee van 
de parkeerdruk per straat te krijgen) werden vorig jaar zelfs helemaal niet meer 
uitgevoerd.  Bron: BN De Stem, 14 april 2021. 
 
Inenten met Janssen-vaccin uitgesteld: ziekenhuispersoneel en GGZ-
cliënten moeten wachten 

 
Mensen kunnen voorlopig nog niet worden ingeënt met het coronavaccin van Janssen. 
Ziekenhuispersoneel en medewerkers en cliënten in de GGZ moeten nu wachten op de prik 
die ze vanaf morgen zouden krijgen. Nederland heeft 79.000 doses binnen, maar die blijven 
voorlopig in de koelkast.  
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De fabrikant heeft besloten de levering van vaccins aan Europa en andere landen tijdelijk uit 
te stellen. Eerst worden de resultaten afgewacht van een onderzoek naar mogelijke 
bijwerkingen, zoals bloedstollingen. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA onderzoekt 
momenteel in de Verenigde Staten zes meldingen van patiënten die na een vaccin van Janssen 
zeldzame bloedstollingen hadden in combinatie met  een verlaagd aantal bloedplaatjes.  
 
Landen moeten de doses van het Janssen-coronavaccin die ze al hebben gekregen, voorlopig 
in de opslag laten liggen, adviseert moederbedrijf Johnson & Johnson. Nederland volgt dit 
advies en zal de geleverde 79.000 doses voorlopig in het magazijn houden, meldt demissionair 
minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA). ‘Bij de inzet van vaccins staat de 
veiligheid van vaccins altijd voorop. Daarom wacht het kabinet het onderzoek van het EMA 
af’, meldt het ministerie. 
 
‘De resultaten van dat onderzoek worden volgende week verwacht. Het verzoek van Janssen 
om de inzet tijdelijk op te schorten heeft consequenties voor de mensen die gevaccineerd 
zouden worden met Janssen. Dat zijn medewerkers en cliënten in de GGZ, en 
ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact en jonger dan 60 jaar. Zodra meer bekend 
is over hoe Nederland zal omgaan met het Janssen-vaccin, krijgen deze mensen ook meer 
duidelijkheid over hun vaccinatie.’  
 
Het EMA versnelt het onderzoek en verwacht volgende week een uitspraak te doen over de 
meldingen over het coronavaccin van Janssen. Vooralsnog blijft het bureau van mening dat 
de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen. Anders gezegd: het vaccin zal veel 
meer coronabesmettingen voorkomen dan bijwerkingen opleveren.  

 

 
 

Diederik Gommers krijgt zijn tweede coronavaccin © ANP  

 

‘Dit is niet wat je wilt horen’, zegt Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor 
Intensive Care over het besluit.  Volgens hem is het vooral mentaal zwaar voor de 
zorgmedewerkers, dat ze nu te horen krijgen dat ze hun prik nog niet ontvangen.  ‘Je loopt 
elke dag risico op een coronabesmetting en dat doet iets met je. Iedereen zit erdoorheen.’ 

Bovendien ontstaat er spanning in ziekenhuizen, tussen ic-artsen- en verpleegkundigen die 
al wel zijn ingeënt en ander zorgpersoneel dat met coronapatiënten in aanraking komt en nog 
geen prik heeft gekregen. ‘Ook al dat ondersteunende personeel, zoals verzorgenden, heb je 
nodig.’ 
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Nederland kreeg eerder deze week de eerste 80.000 doses van het bedrijf uit Leiden. 
Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers (Erasmus MC/LNAZ) liet gisteren nog weten dat veel 
personeelsleden de vaccinatie gewoon willen, ondanks berichten uit de VS: ‘Voor de 
ziekenhuizen is het ontzettend duidelijk: gewoon gebruiken’, zei hij. ‘Kom maar door’, vatte de 
voorzitter van de acute zorgsector het sentiment samen. 

In navolging van Nederland stopt ook Zweden voorlopig met het Janssen-vaccin in afwachting 
van het EMA-onderzoek. Mogelijk neemt Denemarken eenzelfde besluit, net als de Verenigde 
Staten en Zuid-Afrika dat eerder deden. Frankrijk gaat er wel mee aan de slag, bij 55-plussers. 
Bron: AD, 14 april 2021.  

 

Hoe zit het precies met die enge bloedpropjes bij AstraZeneca en 
Janssen?  

Na AstraZeneca blijkt ook het Janssen-vaccin in enkele gevallen tot een ernstige vorm van 
trombose te leiden. De net geleverde Janssen-vaccins bijven daarom tot nader order in de 
koeling. Wat weten we over het verband tussen de vaccins en de zeer zeldzame bijwerking?  

Wat gebeurt er precies in het lichaam als die bijwerking optreedt? 
Het gaat om een combinatie van een ernstige vorm van trombose - een stolsel dat een bloedvat 
blokkeert - en een  sterk verlaagd aantal bloedplaatjes. Dat kan in het uiterste geval leiden 
tot hersenbeschadigingen of zelfs de dood.  

Bloedplaatjes zorgen er normaal gesproken voor dat er bij een bloeding een propje wordt 
gevormd waardoor het bloeden stopt. In het geval van vaccine induced thrombotic 
thrombocytopenia (VITT), zoals wetenschappers de bijwerking inmiddels noemen, wekt het 

vaccin hoogstwaarschijnlijk een immuunreactie op waarbij antistoffen worden aangemaakt 
tegen de eigen bloedplaatjes. Dat zorgt voor een soort ‘stollingsstorm’ waardoor bloedplaatjes 
samenklonteren in stolsels die belangrijke bloedvaten blokkeren.  

Als gevolg van de stolselvorming daalt het aantal bloedplaatjes zeer sterk. Dat zorgt ervoor dat 
op de huid kleine bloeduitstortingen ontstaan. In tegenstelling tot de veelvoorkomende 
bijwerkingen zoals koorts en spierpijn treedt de reactie niet meteen op, maar vier dagen tot 
vier weken na vaccinatie. Bron: AD, 14 april 2021. 

 

Update RIVM 

Het aantal nieuwe coronagevallen is flink gedaald. Tussen dinsdagochtend en 
woensdagochtend kwamen 5503 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu. Aanzienlijk minder dan in de dagen ervoor, maar het aantal 
is ook behoorlijk laag voor een woensdag. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 50.260 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op 7180 
nieuwe gevallen per dag. Het is de eerste keer in ongeveer een week dat het gemiddelde 
daalt. Het aantal sterfgevallen steeg met 28. Dat wil niet zeggen dat al die coronapatiënten in 
het afgelopen etmaal zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje geregistreerd. 
 
In de afgelopen week zijn 178 mensen aan het virus overleden, gemiddeld zo'n 25 per dag. 
Voor de vierde dag op rij stijgt dat aantal, maar het is nog steeds aanzienlijk minder dan rond 
de jaarwisseling, aan het begin van de vaccinatiecampagne. Toen stierven er soms meer dan 
150 mensen per dag.  

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder 
afgenomen. In totaal zijn nu 2499 patiënten met Covid-19 opgenomen, 55 minder dan 
dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
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Van deze mensen liggen er 784 op de intensive care, tien patiënten minder dan de voorgaande 
dag. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 45 tot 1715. 

Dinsdag nam het aantal opgenomen Covid-patiënten ook al af, met 28. De twee dagen 
daarvoor steeg dit aantal met 91. Bron: De Stentor, 14 april 2021.   

 

De reguliere zorg is afgelopen week nog verder afgeschaald. Dat komt doordat er steeds 
meer coronapatiënten in ziekenhuizen liggen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is 
de zogeheten kritiek planbare zorg minder vaak beschikbaar. Dit zijn ingrepen die binnen zes 
weken moeten gebeuren. Vorige week kon negenenzeventig procent van de ziekenhuizen zulke 
behandelingen op tijd leveren, nu is dat negenenzestig procent. 

Bovendien zijn er minder operatiekamers in gebruik. Van alle operatiekamers is nog 
achtenzestig procent in gebruik. Vorige week was dit drieënzeventig procent. In enkele 
ziekenhuizen is minder dan veertig procent van de ok's beschikbaar. 

De NZa wil daarom niet dat de coronamaatregelen worden versoepeld. De toezichthouder heeft 
minister Tamara van Ark (Medische Zorg) gevraagd om de komende weken vast te houden aan 
de huidige maatregelen. De druk op de intensive cares wordt steeds groter, vooral in het 
midden van het land. Daar komt de kwaliteit van de zorg in gevaar, waarschuwt de NZa.  Bron: 
AD, 15 april 2021. 

Het opschalen van de landelijke intensive care-capaciteit naar 1550 bedden gaat 
waarschijnlijk niet lukken. Meerdere regio's zeggen hun aandeel niet te kunnen leveren, 
blijkt uit een rondgang van NU.nl langs alle tien zorgregio's in Nederland. Het verder 
opschalen lukt niet omdat er een gebrek is aan personeel, dat ziek thuiszit door een 
coronabesmetting of oververmoeid is. 

De ROAZ-regio's (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) West en Euregio gaat het niet lukken 
om het gevraagde aantal bedden te leveren. In het noorden en in Brabant gaat het opschalen 
om landelijk tot 1550 ic-bedden te komen waarschijnlijk niet volledig lukken. 
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In de regio's Zwolle, Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) en Noord-West/AMC (Noord-
Holland, en Flevoland) worden bedden gebruikt die eigenlijk bedoeld zijn voor calamiteiten 
zoals een groot verkeersongeval of een hevige brand. Die zogeheten BOSS-bedden (Beds Open 
for Safety and Support) moeten in principe altijd vrij zijn. 

Er zijn ook meerdere regio's die niet met zekerheid kunnen zeggen of opschaling gaat lukken, 
maar daar nu nog geen voorspelling over durven te geven. ‘Het vraagt in ieder geval scherpe 
en moeilijke keuzes’, zegt een woordvoerder van ROAZ-regio Limburg. Bron: AD, 15 april 2021. 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is donderdag voor de derde dag 
op rij gedaald. In totaal zijn nu 2477 patiënten met Covid-19 opgenomen, 22 minder dan 
woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten wel toe, met vijf tot 789. Op de 
verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 27 tot 1688. 

Dinsdag en woensdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten ook al, met 83. Bron: 
AD, 15 april 2021. 

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal fors gestegen, maar dat komt deels 
door een technische storing eerder in de week. Toen konden de GGD'en een onbekend 
aantal positieve tests niet melden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). De storing is verholpen en tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 8797 
vastgestelde besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari. 

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 51.200 positieve tests gemeld. Dat komt neer op 
ruim 7300 nieuwe gevallen per dag, en dat is het hoogste gemiddelde in twee weken. Bron: 
AD, 15 april 2021. 

Het aantal coronapatiënten op intensive cares en verpleegafdelingen stabiliseert, zegt 
Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). ‘Er is momenteel 
voldoende ic-capaciteit beschikbaar voor landelijke spreiding’, zegt hij in een toelichting op 
cijfers over opgenomen patiënten. Bron: AD, 15 april 2021.   

Het aantal coronadoden in Europa bedraagt nu meer dan een miljoen. Dat meldt de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Elke week komen er 1,6 miljoen besmettingen bij. Dat 
zijn er 160 per minuut, rekent de organisatie voor. 

Volgens Hans Kluge, Europees directeur van de WHO, beginnen de besmettingen in 
verschillende Europese landen wel te dalen. Vooral bij de oudste inwoners, omdat die het 
vaakst gevaccineerd zijn. 

Kluge gaf ook nog mee dat een coronabesmetting een hogere kans geeft op bloedklonters dan 
een inenting met het AstraZeneca-vaccin. ‘Er moet niet aan worden getwijfeld dat het 
AstraZeneca-vaccin efficiënt is om het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens te laten 
dalen’, zei Kluge. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt het gebruik dan ook aan voor alle 
volwassenen. 

Wereldwijd zijn er nu drie miljoen overlijdens volgens een telling van de Amerikaanse John 
Hopkins universiteit. Het Amerikaanse continent is het zwaarst getroffen, gevolgd door 
Europa. Binnen het Amerikaanse continent hebben de VS, Brazilië en Mexico het hoogste 
aantal sterfgevallen genoteerd.  Bron: AD, 15 april 2021.  

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag gestegen, voor het 
eerst na drie dagen waarop het aantal daalde. In totaal zijn nu 2490 patiënten met Covid-19 
opgenomen. Dat zijn er 13 meer dan op donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). 
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Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten met 3 toe, tot 792. Op de 
verpleegafdelingen steeg het aantal coronapatiënten met 10 tot 1698. Bron: De Stentor, 16 
april 2021. 
 

 

Patiënten uit Rotterdamse ziekenhuizen worden weer verplaatst naar elders in het land omdat 
het te druk is, net als in januari  © ANP   
 
 
Het aantal nieuwe coronagevallen is tussen donderdagochtend en vrijdagochtend flink 
gestegen. Het RIVM registreerde 8966 nieuwe besmettingen. Dat is fors hoger dan het 
weekgemiddelde van 7493 en ook hoger dan het op donderdag. Op donderdag was er ook al 
sprake van een relatief hoog aantal meldingen (8752). 

Woensdag viel het cijfer juist lager uit (5468 meldingen), als gevolg van een technische storing. 
Afgelopen dinsdag, voor de storing, waren er 6797 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met veertien. Maar het gemiddelde is wel fors 
gedaald sinds het begin van de vaccinatiecampagne. 

Met 8966 nieuwe besmettingen noteert Nederland het hoogste aantal in één etmaal in ruim 
drie maanden. Ook trendmatig gaat de ontwikkeling de verkeerde kant uit. Daarmee lijken 
versoepelingen op korte termijn een utopie. Het goede nieuws: op de ic's daalt het aantal 
nieuwe patiënten iets.  

Gemiddeld zijn de laatste zeven dagen 7548 besmettingen per etmaal vastgesteld. 
Daarmee is het hoogste weekgemiddelde sinds 9 januari een feit. Het aantal besmettingen 
was de afgelopen week elf procent hoger dan vorige week. Die ontwikkeling is slecht nieuws 
voor de kans op mogelijke versoepelingen.  

De mogelijkheid daartoe wordt dit weekend wederom onder de loep genomen in het Catshuis. 
Op tafel ligt de optie om per 28 april de avondklok te schrappen en terrassen weer te openen, 
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maar demissionair minister-president Mark Rutte toonde zich eerder vandaag al somber over 
de kansen daarop. Eerst moeten de cijfers overtuigend dalen, stelde hij. 

Dat gebeurt dus niet. Vandaag is ook het meest recente reproductiegetal bekendgemaakt, dat 
lag op 1 april, de meest recente datum waarvoor het berekend kon worden, precies op 1. In 
de week daarvoor lag de ‘R’ juist onder nul, een teken dat de epidemie krimpt. 

In de ziekenhuizen is de situatie deze week relatief stabiel. Gemiddeld komen er nu per dag 
244 mensen met corona op een ‘gewoon’ ziekenhuisbed terecht, dat is ongeveer vier procent 
meer dan een week geleden. Op de ic's lijkt het licht beter te gaan. Dagelijks worden daar nu 
45 coronapatiënten opgenomen, dat is 15 procent minder dan een week geleden. 

Het totaal aantal bezette coronabedden in de ziekenhuizen is met 2495 nagenoeg even hoog 
als een week geleden. Daarvan staan er 792 op de intensive care. Uit een analyse van deze 
site bleek eerder deze week dat het aantal besmettingen bij mensen die een relatief grote kans 
maken om op de ic terecht te komen, nog steeds op een stabiel hoog niveau ligt. Dat zijn de 
mensen tussen grofweg 50 en 80 jaar oud. De hoop is dat vaccinatie daar verandering in gaat 
brengen.  Bron: De Stentor, 16 april 2021.   

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is iets afgenomen vergeleken met vrijdag. In 
totaal zijn nu 2428 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 62 minder dan gisteren, 
meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten met 10 toe, tot 802. Op 
de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 72 tot 1626. 

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers, zegt opnieuw dat de 
bezetting op de ic en op de verpleegafdelingen 'stabiliseert'. ‘Er is momenteel voldoende ic-
capaciteit beschikbaar voor landelijke spreiding’, aldus Kuipers. 

Bij het RIVM zijn tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 8336 nieuwe 
coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er iets minder dan de 8946 gevallen van gisteren. 
Donderdag was sprake van 8737 nieuwe besmettingsgevallen. 

De 8336 nieuwe coronagevallen van het afgelopen etmaal zijn er een stuk meer dan het 
gemiddelde van de laatste zeven dagen, dat nu op 7581 ligt. 

In het afgelopen etmaal zijn eenendertig  sterfgevallen door corona gemeld. Vrijdag waren er 
twaalf doden door corona. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne is het aantal 
sterfgevallen flink gedaald, tot gemiddeld ruim twintig per dag afgelopen week. Bron: De 
Stentor, 17 april 2021. 

De Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit heeft becijferd dat het wereldwijde 
aantal officiële coronadoden de grens van drie miljoen is gepasseerd. Eerder kwam 
persbureau Reuters al tot ditzelfde cijfer. De drie miljoen slachtoffers die het longvirus 
maakte, komen overeen met de bevolking van wereldsteden als Kiev, Caracas of Lissabon. Het 
zijn er zelfs meer dan er in Chicago wonen en gelijk aan de hoeveelheid inwoners 
van Philadelphia en Dallas bij elkaar opgeteld. 

De universiteit vermoedt dat het werkelijke sterftecijfer veel hoger ligt, omdat regeringen 
die verborgen houden of veel overlijdens kort na de uitbraak niet aan Covid-19 zijn 
toegeschreven. Wereldwijd vallen er dagelijks meer dan 12.000 doden en komen er 
zeker 700.000 besmettingen bij. Alleen de Verenigde Staten telt al ruim 560.000 sterfgevallen 
door toedoen van corona. Het hoogste aantal ter wereld. Gevolgd door Brazilië, Mexico, India 
en het Verenigd Koninkrijk. Bron: De Stentor, 17 april 2021.  
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Ziekenhuisbazen: ‘Er zijn twee werelden ontstaan, die van het ziekenhuis 
én die van de buitenwereld’ 

 
Steeds is het weer de zorg die op de rem trapt en het feestje verstoort. Zo voelt het tenminste 
voor velen. Maar het beeld van de zorg versus de maatschappij klopt echt niet, zo stellen de 
bestuurders van het Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC. De ziekenhuizen komen juist 
op voor iedereen ‘zodat er zorg is als jou iets overkomt’. 
 
De discussie over het openen van de terrassen bracht de schijnbare tegenstelling tussen zorg 
en maatschappij extra aan het licht. Want toen het nieuws doorsijpelde, kwamen er direct 
reacties uit ziekenhuizen dat deze versoepeling echt nog niet kon. Bron: AD, 15 april 2021. 
 
Op de corona-afdeling snakken ze naar het luisterend oor van koning 
Willem-Alexander: ‘de rek is er uit’ 

 
Koning Willem-Alexander neemt vanmorgen alle tijd in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in 
Dirksland en het luisterend oor van de koning komt als geroepen. De derde golf eist zijn tol, 
de rek is eruit, vertelt internist Iris van Groeningen. ‘Maar op het schoolplein gaat het over of 
het terras open kan.’ 
 
Het mondmasker gaat op. Het schort aan, de muts op. Speciaal voor hem is een oranjebril 
neergelegd. Wat er op de sticker op zijn borst moet? Met de stift worden de letters WA 
geschreven. 
 
WA voor koning Willem-Alexander. Het is een bijzonder bezoek aan de covid-afdeling op het 
moment dat de druk opnieuw groot is. Terwijl de buitenwereld snakt naar versoepelingen, 
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aanschouwt de koning de andere werkelijkheid. De werkelijkheid van een jonge moeder, die 
besmet met corona haar baby’tje aan de borst drukt. En echtparen die samen in het 
ziekenhuis liggen en worden verscheurd door de dood. Bron: AD, 13 april 2021.  
 
 

 
 
Met een traumahelikopter worden geregeld patiënten tussen ziekenhuizen vervoerd  © ANP 
 
 

Besmettingen in Twente lopen weer op, geen opvang meer voor patiënt 
van buiten de regio in ziekenhuizen 
 
HENGELO - Het aantal coronabesmettingen in Twente loopt op. Afgelopen week bleken 1411 
mensen besmet, de week daarvoor waren het er nog 1120. Een stijging van 26 procent. Het is 
reden voor de ziekenhuizen om niet meer coronapatiënten van ziekenhuizen buiten de regio 
over te nemen. 
 
De situatie is kritiek, zegt Arjen Gerritsen als plaatsvervangend voorzitter van de 
Veiligheidsregio Twente tijdens de wekelijkse coronapersconferentie. Na weken waarin het 
aantal coronabesmettingen in deze regio juist laag was vergeleken met het landelijk 
gemiddelde, schieten de cijfers nu weer omhoog. Bron: De Stentor, 15 april 2021.  
 
 

Patiëntenorganisaties blij dat mensen met verhoogd medisch risico 
eerder gevaccineerd worden 

Patiëntenorganisaties zijn blij dat coronaminister Hugo de Jonge gaat kijken of mensen 
tussen 18 en 60 jaar met een verhoogd medisch risico mogelijk toch iets eerder kunnen 
worden ingeënt tegen corona. Het gaat om zo'n 1,1 miljoen mensen, aldus de organisatie voor 
mensen met een beperking of chronische ziekte Ieder(in). 

Mensen onder de zestig met een verhoogd medisch risico zijn in de plannen van de overheid 
tegelijk aan de beurt met 50- tot 59-jarigen zonder medisch risico. De kans op een ernstig 
ziekteverloop van deze twee groepen is vergelijkbaar, zo is de redenering. De Jonge wil nu 
kijken of de groep niet parallel kan worden geprikt met de 50- tot 59 jarigen, maar net 
daarvoor. ‘Hoe ik dat inpas, daar moet ik echt even op puzzelen.’ Bron: De Stentor, 16 april 
2021. 
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Ryanair kreeg van rechter geen gelijk 

Ryanair heeft van de op één na hoogste rechtbank van de Europese Unie ongelijk gekregen in 
rechtszaken die de vliegmaatschappij heeft aangespannen tegen staatssteun voor 
concurrenten. Het is een gevoelige nederlaag voor de Ierse maatschappij, die vindt dat 
coronasteun voor individuele bedrijven voor oneerlijke concurrentie zorgt. 

Ryanair klaagde bij het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg onder andere over de 
staatssteun van Zweden en Denemarken aan SAS en Finland aan Finnair. Die 
vliegmaatschappijen kregen kredietgaranties van de staat voor leningen van respectievelijk 
148 miljoen en 600 miljoen euro. 

De Europese Commissie keurde de steunpakketten goed. Daarop spande Ryanair een 
rechtszaak aan tegen het dagelijks EU-bestuur, omdat volgens de budgetvlieger bepaalde 
luchtvaartmaatschappijen worden bevoordeeld ten opzichte van concurrenten. De Europese 
rechters oordelen nu dat de financiële hulp wel degelijk verenigbaar is met de regels voor 
eerlijke marktwerking binnen de EU. 

Ryanair zegt in beroep te gaan tegen de uitspraken. ‘De vonnissen van vandaag zetten de 
liberalisering van de luchtvaart dertig jaar terug in de tijd’, schrijft het bedrijf in een 
verklaring. Bron: De Stentor, 14 april 2021. 

Artsen pleiten voor rookvrije terrassen bij heropening 

Als de terrassen straks weer open gaan, dan moet Amsterdam afdwingen dat er niet mag 
worden gerookt. Dat betogen artsen van het Amsterdams Rookalarm (AR) in een brief aan 
burgemeester Femke Halsema en zorgwethouder Simone Kukenheim.  

Horecaondernemers mogen ook deze zomer hun terrassen verder de straat op zetten. Voor dat 
ruimere terrassenbeleid krijgen ze een vergunning van de gemeente en het AR wil dat die 
gepaard gaat met de voorwaarde dat er op terrassen niet mag worden gerookt. ‘Zodat iedereen 
kan genieten,’ schrijft het AR, een netwerk van zorgverleners en zorgorganisaties die een 
bijdrage willen leveren aan het rookvrij maken van Amsterdam.  

Deze pandemie maakt volgens het Rookalarm duidelijk dat de overheid maatregelen kan 
nemen ter bevordering van de volksgezondheid. Maar waar de gezondheidsrisico’s van corona 
na inenting afnemen, daar blijven de risico’s van roken bestaan. Tenzij de overheid 
drastisch ingrijpt, betoogt het AR.  

De artsen wijzen op de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met roken: jaarlijks overlijden er 
20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Toch paften we in de tweede lockdown flink door, 
volgens het Trimbos-instituut staken 20 procent van de rokers vaker een sigaret op. 
Bovendien is roken zeer verslavend. Vooral als je op jonge leeftijd begint, kom je er moeilijk 
vanaf. 

Volgens de artsen ervaren mensen hinder van andermans rook in de buitenlucht, zoals 
astmapatiënten, maar ook mensen die corona hebben doorgemaakt. Daarnaast willen de 
artsen voorkomen dat rokers het slechte voorbeeld geven, want: ‘zien roken, doet roken’. Ook 
zouden omwonenden van terrassen meer hinder ondervinden van rokers die gebruikmaken 
van het ruimere terrassenbeleid. 

De brief zal woensdag worden verstuurd naar alle burgemeesters van de vier grote steden. 

Ook delen van de openbare ruimte in Amsterdam worden steeds vaker ‘rookvrij’ gemaakt. 
Zoals bijvoorbeeld het Dora Tamanaplein in de Pijp dat sinds begin april een rookvrije zone is 
geworden.  ‘We zien graag een stad waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien,’ zegt 
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Erik Schmit, lid van de stadsdeelcommissie namens D66 in een persbericht. ‘Het Dora 
Tamanaplein is een mooi voorbeeld waar kinderen nu veilig en rookvrij kunnen spelen.’  In 
2020 besloot stadsdeel Zuid al dat ook de Fred. Roeskestraat een rookvrije zone moest 
worden.  Bron: AD, 14 april 2021.  

Artsen Covid Collectief pleit dat sportscholen en fitnesscentra snel open 
gaan 

Het Artsen Covid Collectief, een groep kritische artsen die aandacht te vragen voor de in hun 
ogen disproportionele coronamaatregelen, vinden dat de sportscholen en fitnesscentra zo snel 
mogelijk weer open moeten. Honderden sportscholen zijn daar eerder al een campagne voor 
begonnen. Volgens de artsen zorgt de coronasluiting voor enorme gezondheidsschade.  

‘Inactiviteit en sociale isolatie verzwakken het afweersysteem en dat geeft meer risico op ziek 
worden’, zegt Evelien Peeters, internist en bestuurslid van het artsencollectief.  ‘Het overgrote 
deel van de mensen dat erg ziek is geworden, had een minder goede algemene conditie. Door 
te sporten, mensen te ontmoeten, geef je je immuunsysteem een boost. Sporten en bewegen 
is ontzettend belangrijk.’ Bron: AD, 15 april 2021. 

EU moet bij aankoop vaccins focussen op mRNA-technologie stelt Von 

der Leyen 

De EU moet focussen op mRNA-technologie bij de aankoop van vaccins, zoals die van 
farmaceuten Pfizer/BioNTech en Moderna. Dat stelt Europees Commissievoorzitter Ursula 
Von der Leyen. Er wordt onder meer onderhandeld met Pfizer/BioNTech over de levering 
van 1,8 miljard doses vaccin tot 2023. Ze zegt dat de EU mogelijk nieuwe vaccins nodig heeft 
voor extra bescherming tegen het coronavirus nadat mensen al zijn ingeënt of om nieuwe 
varianten van het virus te kunnen bestrijden. 

De Duitse onderstreepte dat dit niet betekent dat er geen contracten in de toekomst meer 
worden getekend met producenten die geen mRNA-technologie gebruiken, zoals AstraZeneca 
en Johnson & Johnson voor het Janssen-vaccin. Mogelijke zeldzame bijwerkingen met 
bloedproppen na inenting met vaccins van deze twee fabrikanten worden momenteel 
onderzocht. Bron: De Stentor, 14 april 2021. 

 

 

Op Urk zette de politie groots in vanwege ongeregeldheden bij het ingaan van de avondklok. © 
ProNews  
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Er mag niks en dus smeet Klaas Johannes B. (20) glas en stenen naar 
hulpverleners tijdens rellen op Urk 

 
Het was de dag dat de avondklok inging in Nederland. Een grote groep van 50 tot 75 jongeren 
verzamelde zich uit protest in het centrum van Urk. De boze jeugd bekogelde politie en 
brandweer met zwaar vuurwerk, glazen flessen en stenen. Een GGD-teststraat in de haven 
ging in vlammen op. Urker Klaas Johannes B. (20) was erbij. Hij moest zich daarom vandaag 
melden bij de rechter. 
 
De visserman kwam hier niet opdagen. Hij zit van maandag tot en met vrijdag op zee, daarom 
stuurde hij zijn advocaat naar de rechtbank in Lelystad. Die vertelde dat B. ontzettend veel 
spijt heeft van de gebeurtenissen. ‘Zijn ouders waren er ook niet blij mee, dus hij heeft 
behoorlijk op zijn broek gehad.’ Bron: De Stentor, 14 april 2021. 
 
 

Martijn laat mensen die hun smaak verloren weer proeven: ‘ik vind het 
soms zelf echt niet te eten’ 

 
Martijn van Gemst (40) laat mensen die hun smaak hebben verloren weer proeven. Net nadat 
hij een speciale opleiding hiervoor afrondde, verloor hij zelf zijn smaak door corona. Even was 
hij in paniek, tot hij besloot zichzelf te onderzoeken. Met succes. ‘Als je het allerliefst friet met 
mayonaise eet, maar je proeft het niet meer, dan zorg ik ervoor dat je het wél weer ervaart.’  
 
Corona is tegenwoordig een dominante veroorzaker van reuk- en smaakstoornissen.  Maar 
sommige kankerpatiënten hebben hier ook last van na chemotherapie, ouderen krijgen het 
en er zijn veel ziektes die het veroorzaken.  Bron: AD, 14 april 2021.   
 
 

 

Chef-kok Martijn van Gemst aan de slag in de keuken van Zorgwaard in Puttershoek  © Victor 
van Breukelen  
 
 

Maanden later ruiken veel coronapatiënten nog steeds niks: ‘Ik heb even 
een potje zitten janken hoor’ 

 
Duizenden coronapatiënten zijn maandenlang hun reuk en smaak kwijt of ruiken alleen vieze 
geuren. Onderzoekers van over de hele wereld proberen te ontdekken of de reuk nog 
terugkeert. Bij patiënten groeit de frustratie. Sommige mensen zitten er echt doorheen. 
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Ex-coronapatiënten ruiken maanden na hun ziekte continu stinkend zweet, een 
sigarettengeur, uienlucht of chemische damp. Ze worden misselijk van bijvoorbeeld groente 
of vlees. Maar er is ook een groep die na een jaar helemaal niets ruikt. Bron: De Stentor, 17 
april 2021. 
 
 

Topvrouw inspectie: ‘Langzaam voltrekt zich een drama in het onderwijs’ 

 
De Inspectie van het Onderwijs luidt de noodklok over de taal-, reken- en maatschappelijke 
vaardigheden van leerlingen, die tijdens de coronacrisis alleen maar extra klappen hebben 
opgelopen. Dus zijn wat inspecteur-generaal Alida Oppers betreft structurele verbeteringen 
essentieel om het onderwijs weer op peil te brengen. En te voorkomen dat jaarlijks duizenden 
jongeren de maatschappij in moeten zonder de minimaal benodigde vaardigheden.  
 
Het jaar 2021 moet bekend komen te staan als ‘het jaar van de ommekeer’, kun je lezen in 
het jaarlijkse Staat van het Onderwijs-rapport. Oppers schetst: ‘We zien nu een zich langzaam 
voltrekkend drama in het onderwijs. Kinderen presteren al jaren steeds slechter op taal, 
rekenen en maatschappelijke competenties. Corona verdiept die problemen alleen maar. Dus 
is nu het moment om echt het tij te keren.’ Bron: AD, 14 april 2021. 
 

 
 
Inspectie komt met alarmerende boodschap: basisvaardigheden van 
leerlingen zijn onder de maat 

 
Het onderwijs in Nederland moet structureel beter, constateert de inspectie in het vandaag 
verschenen rapport Staat van het Onderwijs 2021. De basisvaardigheden van leerlingen zijn 
onder de maat en de kansenongelijkheid neemt tijdens deze coronacrisis alleen maar toe, luidt 
de alarmerende boodschap. 
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In februari nog kondigde het kabinet een inhaalslag aan, omdat leerlingen en studenten 
vertraging hebben opgelopen door de coronapandemie. Voor de komende jaren is er een 
gigantische zak geld van 8,5 miljard euro beschikbaar. Maar alleen achterstanden wegwerken 
is niet genoeg, zegt de Inspectie van het Onderwijs. 
 
‘Als de ambitie van de reparatie is om het onderwijs terug te brengen tot de toestand van vóór 
2020, dan zijn te veel leerlingen daar niet mee geholpen’, klinkt het in het rapport. Het is tijd 
voor een ‘grondige renovatie’. Want al vóór de coronacrisis stelde de inspectie herhaaldelijk 
vast dat jaarlijks duizenden jongeren het risico lopen dat ze de maatschappij in moeten zonder 
de minimaal benodigde vaardigheden.     
 
Denk dan aan onvoldoende taalvaardigheid, rekenvaardigheid en ook maatschappelijke 
vaardigheden. ‘Deze leerlingen lopen daarmee het risico om uiteindelijk laaggeletterd of -
gecijferd het onderwijs te verlaten’, aldus de waakhond van het onderwijs. Zo kon al vóór de 
crisis ruim een kwart van de leerlingen in het basisonderwijs niet schrijven op het afgesproken 
minimale basisniveau. Ook bij rekenen kan het veel beter: jaarlijks halen ongeveer 50.000 
groep 8-leerlingen niet het streefniveau. 
 
En corona heeft de problemen alleen maar verergerd.  Nu blijkt dat 
basisschoolleerlingen minder vooruitgang hebben geboekt dan de jaren ervoor. Dit geldt voor 
zowel rekenen/wiskunde en spelling als voor begrijpend lezen. Hierin is ook nog eens een 
ongemakkelijke tweedeling te zien. De negatieve gevolgen zijn het sterkst merkbaar bij 
leerlingen met een lage of gemiddelde sociaaleconomische achtergrond. 
 
Volgens inspecteur-generaal Alida Oppers is die tweedeling logisch te verklaren. ‘Dat komt 
door grote verschillen in de thuissituatie; het maakt nogal wat uit of je in een rustige kamer 
afstandsonderwijs kan volgen, of je voldoende lesmateriaal hebt en of je ouders hebt die 
hulpvaardig zijn en kunnen bijspringen.’ 
 
Al eerder stelde de inspectie vast dat er grote verschillen zijn tussen scholen met een 
vergelijkbare groep leerlingen, waardoor er ongelijke kansen ontstaan. Al dan niet omdat hun 
ouders in staat zijn om doelbewust een betere school uit te kiezen. Of doordat leerlingen in 
het basisonderwijs een lager schooladvies krijgen dan mocht worden verwacht op basis van 
hun prestaties. En in het afgelopen jaar liepen naar schatting 14.000 leerlingen een hoger 
schooladvies mis, onder meer omdat door corona de eindtoets niet doorging. 
 
Genoeg redenen volgens inspecteur-generaal Oppers om het onderwijs structureel te 
renoveren. ‘Eén ding veranderen helpt echt niet. Wat er in de klas gebeurt, wat schoolleiders 
doen, welke beslissingen bestuurders nemen, wat er landelijk wordt ingebracht en ook welke 
rol wij zelf als inspectie pakken. Het kan allemaal beter. Ouders hebben het afgelopen jaar 
met hun neus op hun kinderen gezeten en wij merken dat de urgentie van de problemen nu 
wordt onderkend. Dat moment is uniek. Daar komt bij dat er plots veel extra geld naar het 
onderwijs gaat, dus er zijn ook financiële mogelijkheden.’ 
 
Concreet wil de inspectie niet dat scholen méér doen, maar dat ze zich juist gaan focussen op 
wat het belangrijkst is. Daarnaast roept de waakhond het onderwijsveld op om kennis te delen 
zodat niet iedere school of elk bestuur ‘zelf het wiel aan het uitvinden is’, om leraren en 
schoolleiders gericht bij te scholen, om aanpakken te kiezen die zich bewezen hebben en om 
samen te werken met de wetenschap. ‘Zo zorg je voor een duurzame verbetering van het 
onderwijs’, aldus het Staat van het Onderwijs 2021-rapport.  Bron: AD, 14 april 2021. 
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Onderwijsinspectie: het gaat niet goed met de havo 

 
Het gaat niet goed met de havo. Havisten blijven het vaakst zitten, het lukt bovengemiddeld 
veel leerlingen niet om binnen vijf jaar een diploma te halen en er zijn relatief veel havo-
afdelingen op middelbare scholen die zwak presteren. De Onderwijsinspectie stelt dat ‘alle 
signalen op rood staan’.  
 
Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie, 
dat vandaag is gepresenteerd. Vorig jaar bleef twaalf procent van de havisten zitten. Vooral 
het aantal jongens dat met een havo-advies de basisschool verlaat en vijf jaar later een 
diploma heeft, is schrikbarend laag: vijfendertig procent. Bij meiden geldt dat voor de helft.  
 
Sinds het schooladvies van de leraar leidend is, gaan meer leerlingen naar havo en vwo. Met 
als gevolg dat vooral op de havo de klassen diverser zijn geworden, stelt inspecteur-generaal 
Monique Vogelzang. ‘De uitersten zijn groter, want er stromen ook meer vmbo’ers door naar 
de havo en tegelijkertijd zakken sommige vwo’ers terug. Scholen verklaren dat de lesmethoden 
geen rekening houden met die diversiteit.’ De consequentie is dat voormalig vwo’ers veelal te 
weinig worden uitgedaagd, terwijl doorgestroomde vmbo’ers vaak op hun tenen moeten lopen.  
 
Van de leerlingen met een havo-advies heeft slechts een kwart na vijf jaar een diploma. 
Ongeveer een kwart zit nog in de bovenbouw. Zevenentwintig procent is naar het mbo en 
veertien procent naar het vwo gegaan. 
 
De Onderwijsinspectie beoordeelt havo-afdelingen twee keer zo vaak als zeer zwak of 
onvoldoende als andere afdelingen op middelbare scholen. ‘Alle signalen staan op rood. We 
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moeten ons afvragen of al die verschillende niveaus die we op het voortgezet onderwijs hebben 
nog wel goed werken’, stelt Vogelzang.  Bron: AD, 19 april 2021.  
 
 

Cyberaanvallen tegen toelevering vaccins 

 
Dat hackers het tijdens de coronapandemie hadden voorzien op de geheimen van 
farmaceutische bedrijven was al eerder bekend, maar techgigant IBM signaleert ook 
meer cyberaanvallen tegen de toeleveringsketen van coronavaccins. 
 
De cyberveiligheidsdivisie van het bedrijf zag dat vierenveertig bedrijven, die een rol hadden 
binnen de complexe distributie van de vaccins, werden aangevallen. De cybercriminelen 
richten zich vooral organisaties binnen de 'koudeketen'. 
 
Vaccindoses moeten bij extreem lage temperaturen worden bewaard terwijl ze van de 
fabrikanten naar de ontvangers worden getransporteerd. De hackers verstuurden e-mails met 
daarin boobytraps om de systemen binnen te komen. 
 
Sommigen van de e-mails waren al maanden voor goedkeuring van de vaccins verstuurd, 
aldus IBM. De mails werden verstuurd uit naam van leidinggevende bij Haier Biomedical, 
de Chinese leverancier van koelapparatuur. Bron: AD, 14 april 2021. 
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Wanhopige Bert is ten einde raad en gooit zijn modewinkel in Apeldoorn 
open: ‘laat de boa’s maar komen’ 

 
Hij is wanhopig, maar zeer strijdvaardig. Bert Kersten (59) van kledingwinkel CK Trendy 
Fashion in Apeldoorn gooide zijn winkel vandaag volledig open, tegen de coronaregels in. 
Daarmee riskeert hij naar eigen zeggen een boete van vierduizend euro, maar burgemeester 
Ton Heerts ontkent dat.  

 
Klanten konden vandaag gewoon binnenlopen bij de kledingwinkel aan het Korianderplein, in 
winkelcentrum De Mheen. Met tweehonderdtwintig vierkante meter winkeloppervlak, mogen 
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er hooguit vijf à zes klanten tegelijk binnen zijn, op afspraak. Die beperkingen hebben Bert 
Kersten en zijn vrouw Catrien laten varen. Bron: De Stentor, 14 april 2021.  
 
 

 

 

 

Apeldoornse kledingzaak overtreedt alwéér de coronaregels en gaat nu 
stevig op slot 
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Kledingwinkel CK Trendy Fashion in Apeldoorn is per direct gesloten, op last van de gemeente. 
Ondernemer Bert Kersten ging open en gaf kledingstukken ‘gratis weg’. Het was een 
wanhoopsactie. ‘Als we toch failliet gaan.’ 

Maar volgens de gemeente Apeldoorn hield hij zich ook dit keer niet aan de coronaregels. Het 
was de derde dag op rij dat er handhavers naar winkelcentrum De Mheen kwamen. 

‘Dit is schandalig. Gewoon machtsmisbruik. Wat doe ik verkeerd?’, vraagt Bert Kersten zich 
af. Met tegenzin staakte hij vanmiddag zijn actie voor de noodlijdende kledingzaak van zijn 
vrouw. Hij had rekken met winterkleding buiten gezet, met de boodschap: gratis mee te 
nemen, één kledingstuk per persoon. Bron: De Stentor, 16 april 2021. 

WTO: actie ondernemen om productie en verspreiding vaccins vergroten 

 
Het hoofd van de Wereldhandelsorganisatie WTO wil dat landen, vaccinmakers en 
internationale instanties, gezamenlijk actie ondernemen om de productie en verspreiding van 
vaccins te vergroten. 
 
Directeur-generaar Ngozi Okonjo-Iweala roept daarom op tot een bijeenkomst van 
farmaceuten, overheden en financiële instituten, en heeft hen een aantal 
'uitdagingen' voorgelegd. Zo wil de WTO-baas dat exportbeperkingen worden verminderd en 
dat farmaceutische bedrijven tijdelijk afzien van hun patenten als het op coronavaccins 
aankomt. Bron: AD, 14 april 2021.   
 

 

 

© Reuters — Hoogste baas van de Wereldhandelsorganisatie Ngozi Okonjo-Iweala  

 

 
Militairen en stewardessen inzetten voor vaccinatiecampagne: ‘straks 
anderhalf miljoen prikken per week’ 

In mei moeten de GGD’s in totaal wekelijks anderhalf miljoen vaccinaties kunnen zetten op 
in totaal 140 locaties. Daarvoor is veel extra prikpersoneel nodig, desnoods worden Defensie, 
het Rode Kruis en ‘stewardessen van Transavia’ ingezet.  

Dat zei Tiemen Bloemberg, programmadirecteur testen en vaccineren van de GGD vanochtend 
in een bijpraatsessie met Tweede Kamerleden. ‘We zitten middenin een gigantische operatie, 
vanaf mei willen we anderhalf miljoen vaccins per week zetten.’ 

Momenteel zetten de GGD’s wekelijks nog maar 400.000 à 500.000 inentingen. De uitbreiding 
van de capaciteit is afhankelijk van leveringen en eventuele prikpauzes, maar ook van 
beschikbaar prikpersoneel, zegt Bloemberg. ‘We werken nu met tienduizend mensen, we 
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breiden steeds uit. Nu is er niet genoeg personeel voor anderhalf miljoen prikken, maar we 
schalen op.’   
 
Vooralsnog is er geen personeelsprobleem, stelt de GGD-directeur, de gezondheidsdiensten 
hebben duizend militairen en extra Rode Kruis-vrijwilligers achter de hand, ook is er een deal 
met Transavia over de inzet van personeel: ‘De stewardessen  zijn bereid mee te werken, we 
monitoren voortdurend wat nodig is.’ 
 
Jaap van Delden, RIVM-coördinator van de vaccinatiecampagne, stelt dat de Astra-prikstop 
voor 60-minners geen grote problemen veroorzaakt: ‘We gebruiken het vaccin maximaal, 
maandag hadden we nog 23.000 doses op voorraad, dat is relatief weinig.’ De Astra-vaccins 
die nog komen zijn allemaal nodig om 60-plussers in te enten: ‘Ze blijven gewoon nodig.’  
Het AstraZeneca-vaccin wordt uit voorzorg niet meer gegeven aan mensen onder de 60 
vanwege uiterst zeldzame bijwerkingen. Mensen boven de 65 jaar krijgen in principe het 
Pfizer/BioNTech-vaccin aangeboden, maar als doses van AstraZeneca over zijn, mogen 
huisartsen deze eventueel ook aan 65-plussers aanbieden.   
 
Wel moet snel duidelijkheid komen over de inzetbaarheid van de 79.000 geleverde doses van 
het Janssen-vaccin. Die blijven voorlopig in de koeling liggen na meldingen van een mogelijke 
zeldzame en ernstige bijwerking rond bloedstolsels. Meer onderzoek moet komende week het 
lot van dit vaccin bepalen. ‘Er is geen plan B.’, zei Van Delden op een vraag wat er gebeurt als 
Janssen onverhoopt helemaal wegvalt. ‘We blijven bij plan A: iedereen zo snel mogelijk 
vaccineren.’ 
 
Het Janssen-vaccin was eerst bestemd voor ziekenhuispersoneel (35.000) en 35.000 mensen 
in GGZ-klinieken. ‘Als dat lang duurt, moeten we voor hen een nieuwe route kiezen.’ Eerder 
werd al duidelijk dat het wegvallen van Janssen - dit jaar komen 11 miljoen doses binnen - 
een vertraging van weken betekent voor de totale Nederlandse prikcampagne.   
 
Volgens Van Delden zit Nederland nu ‘internationaal in de middenmoot’. ‘Soms zit je net wat 
hoger, soms wat lager. We doen het zeker niet slecht.’ Overigens kunnen mensen niet zelf 
kiezen welk vaccin ze willen, stelt het RIVM. Zolang er sprake is van schaarste leidt een vrije 
keuze tot vertraging. Die schaarste zal zeker tot juni of juli duren. Als iedereen een eigen 
vaccin zou mogen kiezen, wordt de strategie volgens Van Delden nog ingewikkelder, zodat het 
nog langer duurt voordat mensen zijn ingeënt. 
 
RIVM-directeur Jaap van Dissel praat parlementariërs bij over het verloop van de 
epidemie.  Het kabinet wil pas versoepelen als de piek van de derde golf voorbij is, naar 
verwachting ergens de komende week of de week daarna, volgens de modellen van het RIVM. 
Over de zorgwekkende Braziliaanse mutant zegt Van Dissel: ‘Die mutant is besmettelijker.’ 
Maar volgens laatste wetenschappelijke artikelen is de ‘kruisimmuniteit’ tussen de 60 en 80 
procent. Dat wil zeggen: wie een andere coronavariant heeft gehad zou zo’n 60 tot 80 procent 
immuniteit hebben tegen deze Braziliaanse P1-variant. Bron: AD, 15 april 2021. 

 
Statushouders vinden minder vaak werk tijdens coronacrisis 

 

De laatste jaren vonden vluchtelingen met een verblijfsstatus steeds sneller werk, maar 
die trend is tijdens de coronacrisis ten einde gekomen. Dat concludeert het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe gegevens. 

 

Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning ontvingen had na twee jaar zes 
procent een baan. Van die groep had drieënveertig procent een baan in 2020. De 
statushouders uit jaargang 2017 vonden sneller werk, na twee jaar ging het daar om twaalf 
procent werkenden. In de laatste zes maanden van de meetperiode is 
de arbeidsparticipatie onder statushouders gestagneerd of zelfs afgenomen. Die periode valt 
deels samen met het tweede kwartaal van 2020 waarin de coronacrisis toesloeg. 
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Die afname is te verklaren omdat statushouders vaak een minder zekere positie op de 
arbeidsmarkt hebben. Vaker dan gemiddeld hebben ze een contract voor bepaalde tijd of 
werken ze in deeltijd. Relatief veel statushouders werken bovendien in de horeca, een sector 
die door de coronacrisis zwaar getroffen is. Bron: AD, 15 april 2021.   
 
 

Het ergste is alweer achter rug bij corona-uitbraak, menen twee 
Enternaren: ‘het wordt allemaal erg opgeklopt’ 
 
ENTER - Enter is in de ban van de recente corona-uitbraak op de basisschool De Talenter. Zo 
hebben alle sportclubs hun activiteiten stilgelegd tot eind deze week. Toch zijn de meningen 
over de ernst verdeeld: ‘Ach het wordt zo aangedikt.’ 
 
Twee vaders wisselen maandagmiddag even na half drie op de stoep van De Talenter aan de 
Margrietlaan telefoonnummers en adressen uit. Hun kinderen spelen straks gewoon met 
elkaar. Ze denken dat het ergste van de corona-uitbraak op de katholieke basisschool voorbij 
is. ‘Het is opgepompt door de media’, zegt de ene vader. ‘Bij ons thuis waren we vorig jaar 
maart meteen al besmet. We hebben het gehad. Dus nee, ons houdt het niet echt bezig.’ Bron: 
Tubantia, 16 maart 2021.  
 
 

 

 
Wachten op de kinderen bij de Enterse school De Talenter. Die blijft open, ondanks een 
recente corona-uitbraak. © Emiel Muijderman 
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Chlorinedioxide  © Reuters 
 
 

Amerikaanse handelaar leurt met bleekwater als ‘wondermiddel’ tegen 
coronavarianten 
 
Amerikaanse handelaren spelen in op de angst voor nieuwe coronavarianten door industrieel 
bleekwater aan te prijzen als een ‘wondermiddel’. Dat schrijft The Guardian. De Amerikaanse 
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Food and Drug Administration (FDA) waarschuwt dat het goedje potentieel gevaarlijk is en 
levensbedreigend kan zijn.  
 
Chloordioxide, een krachtig bleekmiddel dat wordt gebruikt bij de productie van textiel en 
papier, wordt samengesteld en verkocht vanuit een geïmproviseerd laboratorium in Miami, 
Florida. Een van de bedrijven, Oclo Nanotechnology Science, speelt in op de angst voor de 
nieuwe stam van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk werd ontdekt en die zich nu 
snel en wijd verspreidt in de VS. De Britse variant, B117, zou beter overdraagbaar en wellicht 
ook dodelijker zijn dan de oorspronkelijke vorm van het virus. Op de voorpagina van de 
website van Oclo staat een foto van flesjes van het bleekmiddel, met daarop de 
woorden ‘B117.’een nieuwe variant van het coronavirus, de besmettelijkste en gevaarlijkste in 
de Verenigde Staten. Chloordioxide is de redder met zijn grote genezende werking tegen 
ziekteverwekkers.’ 
 
Dat er nu een nieuw marketingoffensief is vanuit de bleekmiddelverkopers, wijst volgens The 
Guardian op de moeizame strijd van de FDA om de potentieel dodelijke handel onder controle 

te krijgen. Sinds het begin van de pandemie heeft het federale agentschap hard opgetreden 
tegen frauduleuze producenten die beweren Covid-19 met hun middeltjes te kunnen 
behandelen of te genezen. Zo werden in augustus Mark Grenon en zijn vier zonen opgepakt, 
die tot de meest prominente ‘wonder-bleekmiddelverkopers’ in de VS behoorden. De familie 
zit nog steeds vast. Het 'wondermiddel’ wordt al langer aangeprezen voor andere ziekten, als 
kanker en hiv. 
 
De oprichter van Oclo, Ricardo Garcia, verkoopt de goedjes via social media en platforms als 
eBay en Amazon. Na vragen van de Britse krant werd de verkoop van de chloordioxide op eBay 
binnen enkele uren geblokkeerd. Facebook gaf geen reactie, Amazon zegt dat ze de producten 
zullen weren als het in strijd is met hun voorwaarden. Vooralsnog is dat niet gebeurd. 
 
De voormalige president Donald Trump vroeg zich vorig jaar april openlijk af of bleekmiddel 
een effectieve behandeling zou kunnen zijn. Later stelde hij dat het ‘sarcastisch’ was bedoeld, 
maar Amerikaanse artsen zagen zich genoodzaakt het publiek te waarschuwen geen 
desinfecterende middelen in te nemen als bescherming tegen het coronavirus. Bron: AD, 15 
april 2021. 
 

MSD gaat studie beginnen naar werking geneesmiddel tegen corona 
 
Farmaceut MSD is van plan een grote studie te beginnen naar de werking van een pil tegen 
corona. Het geneesmiddel met de naam molnupiravir is bedoeld voor mensen die risico lopen 
op een ernstige vorm van Covid-19, waarbij het middel de virusniveaus moet verminderen. 
Dan gaat het onder anderen om mensen die lijden aan obesitas, diabetes of 
ouderdomskwalen. 
 
Het bedrijf wil zich louter concentreren op de ontwikkeling van molnupiravir als een 
poliklinische behandeling, omdat het middel wel tekenen vertoonde dat het helpt het virus 
onder controle te houden. 
 
MSD staakt verder zijn inspanningen met het experimentele antivirale geneesmiddel voor 
patiënten die al in het ziekenhuis liggen. Uit tests zou onvoldoende blijken dat de pil deze 
groep helpt om ziekenhuisopnames en sterfgevallen te voorkomen. Covid-19 patiënten die een 
ziekenhuisbehandeling nodig hebben, zijn vaak in de 'ontstekingsfase' van de ziekte. Dat zou 
te laat zijn voor een antiviraal geneesmiddel om veel hulp te bieden, zegt een woordvoerder 
van MSD. Bron: AD, 15 april 2021.  
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Mensen geboren in 1952 kunnen nu gevaccineerd worden 
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Mensen die geboren zijn in 1952 kunnen zich eerder dan gepland laten inenten tegen 
corona. De leeftijdsgroep ontvangt vanaf dinsdag een uitnodiging voor een vaccinatie van het 
RIVM. Ook kunnen deze mensen nu alvast zonder uitnodiging online een afspraak maken. 

Het gaat in totaal om ongeveer 200.000 mensen die het vaccin van Pfizer/BioNTech krijgen 
bij de GGD. Eigenlijk zou deze groep pas eind april een uitnodiging en begin mei een prik 
krijgen, maar door een eerdere extra levering van het Pfizer-vaccin komen ze vroeger in 
aanmerking, aldus een woordvoerster van het RIVM. 

Sommige mensen uit het jaar 1952 vallen mogelijk ook in een andere vaccinatiegroep, zoals 
die voor mensen met een bepaalde medische aandoening. Het kan daardoor zijn dat zij ook 
een uitnodiging voor een prik krijgen via de huisarts. Wie mobiel is mag volgens het RIVM zelf 
kiezen door wie ze zich laten inenten. Bron: AD, 15 april 2021. 

Geprikte Nederlander pakt niet meer vrijheid: 90 procent leeft ook na 
vaccinatie de coronaregels na 

Het overgrote deel van de Nederlanders dat al geprikt is, houdt zich nog altijd gedisciplineerd 
aan de coronaregels. Dat blijkt uit peilingen van EenVandaag en ouderenorganisatie ANBO. 
Het is wel de vraag hoe lang deze ‘burgerlijke gehoorzaamheid’ standhoudt. 

Uit de ANBO-enquête onder zesduizend gevaccineerde 60-plussers blijkt dat maar liefst 91 
procent de verplichte regels naleeft. In een peiling van EenVandaag, gehouden onder zo’n 
5750 mensen van het Opiniepanel, is dat nagenoeg hetzelfde: 92 procent. Bron: De Stentor, 
16 april 2021. 

Het OMT adviseert, het kabinet beslist, de Kamer kijkt toe 

Het kabinetsbeleid rond vaccineren en versoepelen krijgt felle kritiek in het parlement, maar 
weinig partijen sleutelen werkelijk aan de fundamenten van het coronabeleid. Eerst moet die 
derde golf dalen.  

Kunnen de huisartsen in achterstandswijken niet een andere strategie kiezen om Astra-
twijfelaars over te halen? ‘Soms komt maar dertig procent opdagen, hebben ze niet een eigen 
manier om mensen over de drempel te krijgen’, probeert CU-leider Gert-Jan Segers 
donderdagmiddag het nog maar eens tijdens het coronadebat. ‘Geef de huisarts de vrijheid.’ 
Bron: AD, 16 april 2021. 

Vanaf 15 mei quarantaineplicht bij aankomst uit risicogebied 

Er komt per 15 mei een quarantaineplicht voor mensen die vanuit een risicogebied naar 
Nederland reizen. Ingewijden melden dat het demissionaire kabinet daar morgen een besluit 
over neemt. Het is nu al de bedoeling dat reizigers uit risicolanden tien dagen in quarantaine 
gaan, maar veel mensen houden zich daar niet aan. 

Daarom wordt de zelfisolatie een verplichting, en bij overtreding wordt een boete opgelegd. De 
hoogte daarvan wordt bepaald door het Openbaar Ministerie, maar zal waarschijnlijk 95 euro 
worden. Dat is in lijn met de straf voor andere coronavergrijpen. 

De quarantaine duurt in principe tien dagen, maar kan verkort worden tot vijf dagen als 
iemand op de vijfde dag een coronatest laat doen die negatief blijkt. Waarschijnlijk gaat de 
plicht gelden voor reizigers uit gebieden die code oranje of rood hebben. Op dit moment is dat 
de hele wereld. 
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De plicht gaat gelden voor iedereen die vanuit een gebied met een hoog of ultrahoog risico 
komt, met welk vervoermiddel dan ook. Wie naar Nederland komt, moet een verklaring 
invullen en overleggen, met daarbij de plek waar de quarantaineperiode wordt uitgezeten. Dat 
mag thuis zijn of op een andere plek. Er komen niet, zoals in andere landen, 
'quarantainehotels'. 

Het niet hebben van een quarantaineverklaring of het schenden van de quarantaineplicht is 
strafbaar. Aan de grenzen en op Schiphol controleert de Koninklijke Marechaussee 
steekproefsgewijs of reizigers wel zo'n verklaring hebben ingevuld. Ook moeten ze een 
negatieve PCR-test kunnen laten zien. 

Belteams van het ministerie van VWS gaan controleren of mensen daadwerkelijk in 
quarantaine zijn gegaan. Ook dat gaat via steekproeven. Als het belteam een tip krijgt dat 
iemand zich er niet aan houdt, kan de burgemeester worden ingeschakeld, die dan kan 
optreden. 

Tot 15 mei geldt er sowieso een algeheel negatief reisadvies. Reizen naar het buitenland zijn 
alleen toegestaan als het echt noodzakelijk is. Begin mei wil het kabinet duidelijkheid geven 
over het reizen na 15 mei en daarmee dus ook over de zomervakantie, zeggen ingewijden. 
Bron: NOS, 15 april 2021.   

 

Quarantaineplicht thuis gecontroleerd 
 
 Het demissionaire kabinet maakt haast met de quarantaineplicht voor reizigers uit 
risicogebieden. Het wil de wet volgens ingewijden vrijdag door de ministerraad loodsen en 
volgende week voorleggen aan de Tweede Kamer. Bij snelle instemming kan de plicht al half 
mei zijn ingevoerd. 
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De plicht wordt ook gehandhaafd. Belteams van het ministerie van Volksgezondheid gaan 
reizigers opbellen om te controleren of ze echt in quarantaine zijn gegaan. Bij tips aan het 
belteam dat iemand de isolatieplicht overtreedt, kan de burgemeester de opdracht geven te 
handhaven. Op overtreding van de quarantaineplicht komt vijfennegentig euro boete te staan. 

Momenteel geldt al het dringende advies voor reizigers uit landen met een hoog aantal 
coronabesmettingen (nu de hele wereld) om tien dagen thuis in isolatie te gaan. Bij een 
negatieve testuitslag op dag vijf kunnen reizigers die periode halveren. De richtlijn wordt 
echter slecht nageleefd. Met de wet wordt de quarantaineregel een plicht, voor iedereen die 
Nederland binnenkomt, met het vliegtuig, de auto of hoe dan ook. 

Die reiziger moet een verklaring met een adres bij zich dragen waar hij de quarantaine gaat 
doorbrengen. Verblijf op dat adres wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Aan de 
landsgrenzen en op de luchthavens controleert de Koninklijke Marechaussee met 
steekproeven of reizigers de quarantaineverklaring bij zich hebben. Zij moeten bovendien een 
negatieve sneltest kunnen laten zien die maximaal een etmaal oud is, of een negatieve PCR-
test die maximaal drie dagen voor het instappen is afgenomen. 

Liesbeth Spies, de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, wijst er op 
dat er veel verzet was tegen de eerste versie van het wetsvoorstel. Dat werd hen begin maart 
voorgelegd. Vanuit het Veiligheidsberaad, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en het 
Genootschap werden kritische noten gekraakt. Spies wil nu afwachten wat de precieze tekst 
behelst. Bron: De Telegraaf, 15 april 2021. 

Quarantaineboete moet 435 euro worden, vindt kabinet 

Het kabinet wil dat het niet naleven van quarantaineregels een boete van 435 euro gaat 
opleveren. Reizigers die terugkeren uit een land waar het risico op een coronabesmetting hoog 
is, moeten binnenkort bij aankomst in Nederland verplicht in quarantaine. 

Het kabinet heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. 
 
De quarantaineplicht houdt in dat alle reizigers uit zogeheten hoogrisicogebieden, ongeacht 
met welk vervoersmiddel zij reizen, in ieder geval vijf dagen in quarantaine moeten tot zij een 
negatieve test afleggen. Zonder negatieve testuitslag duurt de quarantaine tien dagen. 

Reizigers moeten als zij naar Nederland komen een verklaring bij zich hebben waarin alle reis- 
en contactgegevens staan en zijn zelf verantwoordelijk voor een geschikte quarantaine-
accommodatie. ‘Overtreding van de quarantaineplicht kan leiden tot in ieder geval een 
bestuurlijke boete van 435 euro of een last onder dwangsom die afhankelijk is van de situatie, 
opgelegd door de burgemeester’, is in een persverklaring te lezen. 

Minister De Jonge (Volksgezondheid) zegt: ‘We moeten voorkomen, zeker als er straks weer 
meer gereisd kan worden, dat mensen met virusmutaties in de koffer weer naar Nederland 
komen. Voor reizigers wordt quarantaine daarom verplicht.’ 

Reizigers die per auto terugkeren naar Nederland kunnen dus ook op de weg worden 
gecontroleerd. Hetzelfde geldt voor mensen die per boot of trein reizen. 

Er is sprake van een zeer hoogrisicogebied als er een hoge mate van verspreiding van het virus 
is, er gevaarlijke virusvarianten voorkomen of als er onvoldoende getest of onderzoek gedaan 
wordt naar het virus, schrijft het kabinet. Dit wordt beoordeeld door het RIVM. 

Het kabinet hoopt dat de wet op 15 mei van kracht kan zijn. 

Het kabinet heeft vandaag ook een wetsvoorstel ingediend om testbewijzen in de wet op 
Publieke Gezondheid op te nemen. Mensen die een recente negatieve test kunnen overleggen, 
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krijgen dan eerder toegang tot sectoren die nu gesloten zijn. Toegang tot stadions en culturele 
instellingen wordt daarmee mogelijk gemaakt. 

Testbewijzen worden ingezet om coronamaatregelen te versoepelen. De samenleving kan 
daarmee eerder ‘open’ worden gemaakt tijdens de lockdown. Er wordt volgens het ministerie 
van Volksgezondheid hard gewerkt om de testbewijzen op te schalen om op die manier 
Nederland eerder van het slot te halen. Vanaf juli wordt voor dergelijke testbewijzen een eigen 
bijdrage van 7,50 gevraagd van degene die ergens toegang tot wil. Bron: De Stentor, 16 april 
2021. 

Politie spoort meerdere personen op die eerste hulp verleenden aan 
Covid-trucker op A28 bij Zwolle 

De politie heeft gisteravond meerdere personen moeten opsporen die eerder op die dag rond 
14.30 uur eerste hulp hebben verleend aan een vrachtwagenchauffeur op de A28 bij Zwolle. 
De trucker bleek na onderzoek in het ziekenhuis besmet te zijn met Covid-19. 

De bestuurder van de vrachtwagen was onwel geraakt waarna hij over de weg slingerde en 
met draaiende motor tot stilstand kwam tegen de vangrail. Meerdere mensen hebben 
vervolgens eerste hulp verleend aan de man die bewusteloos achter zijn stuur in de cabine 
zat. 

De trucker is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar geconstateerd werd dat hij 
besmet was met het coronavirus. Politiewoordvoerder Job Heinen: ‘Daarop hebben wij 
degenen die eerste hulp verleenden aan hem, getraceerd of via social media opgeroepen om 
zich bij ons te melden.’ 

Heinen, die spreekt van ‘meerdere burgerhulpverleners en/of getuigen’: ‘De mensen van wie 
we gegevens hadden, hebben we gisteren zelf benaderd, op de ene persoon na wiens 
contactgegevens we niet hadden.’ 

Het zou daarbij gaan om twee vrouwen, die ter plaatse aangaven dat zij in de zorg werkzaam 
zijn, en een man. De man is dankzij de oproep op social media bereikt. 

De politie verstrekt verder geen details. ‘Dat is privacygevoelige informatie.’ Een van de 
hulpverleners is een vrouw die woonachtig is in onze regio en werkt in de zorg. Haar 
achternaam is bekend bij de redactie van de Stentor. Zij is gisteravond getraceerd op basis 

van de 112-melding en op de hoogte gesteld van het feit dat zij in aanraking is geweest met 
iemand die besmet is met het coronavirus. Zij wil geen commentaar geven. 

De betrokkenen zijn door de politie op de hoogte gesteld van de besmetting van de 
vrachtwagenchauffeur en hebben het advies gekregen om de gangbare procedure te volgen die 
opgaat wanneer iemand in contact is geweest met een persoon die corona heeft. Bron: De 
Stentor, 15 april 2021. 
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Meisje neergestoken bij school waar 'dodenlijsten’ circuleerden 

In de buurt van een middelbare school in Amsterdam-Zuidoost is vanmiddag een meisje 
neergestoken. Niet bekend is of het om een leerlinge van de vmbo-school gaat. De steekpartij 
was op het Dubbelink, bij het Bindelmeer College. 

Meerdere politieauto’s en ambulances waren snel ter plaatse. Het slachtoffer is met 
steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Ze was op dat moment aanspreekbaar. Een 
getuige heeft direct een minderjarig meisje als verdachte aangewezen. Zij is door de politie 
aangehouden. 

Een jaar geleden zocht de school externe hulp nadat docenten in een paar maanden tijd 
tientallen messen van leerlingen in beslag hadden genomen. Bendes bestaande uit kinderen 
van veertien jaar stelden ‘dodenlijsten’ op met namen van kinderen die ‘eraan moesten’. Ze 
hadden een misstap begaan in de ogen van de groep, zei directeur Kees Buijtelaar in maart 
2020 in een interview met de Volkskrant. 

De school liet toen weten op willekeurige tijdstippen kluiscontroles uit te voeren en tijd in te 
ruimen om met leerlingen in gesprek te gaan over wat hen dwars zit. Bron: De Stentor, 15 
april 2021.  
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Vrouw in Amsterdam meerdere keren met opzet overreden  

In Amsterdam-Noord is zaterdag op de Ranonkelkade een jonge vrouw meerdere keren 
opzettelijk overreden. Volgens de politie is het voertuig van de verdachte daarna door 
omstanders vernield. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. 

 

Volgens stadszender AT5 heeft een taxichauffeur drie keer ingereden op de jonge vrouw. De 
politie heeft dit nog niet bevestigd. De taxichauffeur en bijrijder zijn aangehouden door de 
politie. 

Ook zijn vier verdachten voor openlijke geweldpleging aangehouden. De politie zoekt getuigen 
van het voorval. Bron: De Telegraaf, 18 april 2021. 
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Vrouw (24) meermaals overreden door taxi na ruzie om neptelefoon 

In Amsterdam-Noord is zaterdagavond een vrouw van 24 meerdere keren opzettelijk 
overreden. Het voertuig van de verdachte is daarna door omstanders vernield. De vrouw werd 
aangevallen na een ruzie over een mobiele telefoon, die niet echt bleek te zijn. Ze is opgenomen 
in het ziekenhuis maar is aanspreekbaar.  

Volgens de Amsterdamse zender AT5 is de verdachte een taxichauffeur. Op foto’s is te zien 

dat onder de vernielde auto een bord ligt dat door taxi's op het dak wordt geplaatst. Ook zit 
op een van de ramen een sticker die vaak op taxi's te zien is. De politie kan niet bevestigen 
dat het om een taxichauffeur gaat en of de man op dat moment aan het werk was. Wel is 
duidelijk dat de bestuurder van de auto, een 23-jarige man uit Amsterdam en de bijrijder (een 
26-jarige man eveneens uit Amsterdam) zijn aangehouden. De bestuurder wordt beschuldigd 
van poging tot doodslag. 

Na de opzettelijke aanrijdingen is het voertuig door omstanders vernield. De politie heeft vier 
verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging. Het gaat om twee 21-jarige en twee 
22-jarige mannen uit Amsterdam. Ook een 64-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid 
bij het incident. Zijn rol wordt nader onderzocht. 

De politie laat weten dat uit onderzoek van de recherche het beeld is ontstaan dat er een 
conflict was over de aankoop van een mobiele telefoon. De vrouw zou eerder die avond een 
mobiele telefoon via Marktplaats hebben gekocht en deze op de Ranonkelkade in Amsterdam-
Noord hebben opgehaald. Toen bleek dat het geen echte telefoon was, is ze teruggegaan om 
verhaal te halen. Hierop ontstond een conflict met de inzittenden van de auto, een zwarte 
Volkswagen Golf. Tijdens dat conflict is de vrouw meerdere keren aangereden en 
overreden.  De recherche doet onderzoek naar dit incident en komt graag in contact met 
getuigen. Alle betrokkenen, behalve de aangereden vrouw, zitten nog vast. Bron: De Stentor, 
18 april 2021. 
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Migranten boos weg na corona-uitbraak Port of Moerdijk: 'ziektedagen 
niet uitbetaald en het is er smerig’ 

MOERDIJK - De corona-uitbraak in het arbeidsmigrantenhotel Port of Moerdijk lijkt onder 
controle. Uitzendorganisatie Cervo Group zegt dat de tien besmette en 'verdachte’ 
buitenlandse werknemers negatief zijn getest. Ze verbleven tot eind vorige week vrijdag in 
quarantaine in twee huizen in Delft. Nieuwe besmettingen onder de bewoners zijn niet meer 
geconstateerd, zegt hoteleigenaar Jan Karel Fikke. 

De Portugese en Spaanse arbeidsmigranten raakten blijkens contactonderzoek van de GGD 
vermoedelijk besmet na het delen van een joint. Vijf van de betrokken mannen hebben het 
hotel uit eigen beweging boos verlaten en nieuw werk gevonden via andere 
uitzendorganisaties. Bron: BN De Stem, 15 april 2021.  

EMA doet onderzoek naar middel VIR-7831 

Het Europese medicijnagentschap EMA doet onderzoek naar een behandelmethode van 

farmaceut GSK waarbij coronapatiënten antilichamen krijgen toegediend.  

Volgens GSK is het middel, VIR-7831, bedoeld voor Covidpatiënten van twaalf jaar en ouder 

die risico lopen ernstig ziek te worden.  

Uit een eerdere studie bleek dat de behandeling met de zogeheten monoklonale antilichamen 

het risico op ziekenhuisopname en overlijden onder patiënten met vijfentachtig procent 

terugdrong, meldde GSK eerder dit jaar. 

Het EMA gaat nu onder meer data uit studies naar de behandelmethode onder de loep 

nemen. Aan de hand daarvan volgt waarschijnlijk een advies voor vroeg gebruik van het 

middel, dat nog nergens ter wereld is toegelaten tot de medicijnmarkt.  Bron: AD, 15 april 

2021.  

 

Politie-achtervolging vanuit Duitsland eindigt in enorme crash bij 
Otterlo: motorblok door de lucht 

Een politie-achtervolging vanuit Duitsland is donderdagochtend geëindigd in een horrorcrash 
vlakbij Otterlo. Daarbij is een zwaargewonde gevallen. De klap was zo groot dat het motorblok 
van de verwoeste auto weggeslingerd werd.  

Dat gebeurde in het holst van de nacht. De crash gebeurde rond 2.00 uur op de Arnhemseweg 
bij Otterlo. De auto werd vanuit Duitsland door meerdere politiewagens achtervolgd. 

Na het ongeluk snelden hulpverleners naar de N310. De weg werd afgesloten voor alle verkeer 
om het slachtoffer uit het wrak te kunnen redden. De klap was zo hard dat het motorblok van 
de auto enkele meters verwijderd van de wagen terecht kwam.  

Een traumahelikopter bracht een medisch team naar de locatie van het ongeluk. Het 
slachtoffer is onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis vervoerd. 

Waarom de auto achtervolgd werd vanuit Duitsland is nog niet duidelijk. Bij de achtervolging 
raakte ook een politiewagen beschadigd.  Bron: De Stentor, 15 april 2021. 
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De locatie van de crash werd afgeschermd op de Arnhemseweg in Otterlo  © Persbureau 

Midden Nederland 

 

 

GGD regio Utrecht gaat tot middernacht vaccineren  

GGD regio Utrecht gaat vanaf 21 april ook ’s avonds vaccineren in de Jaarbeurs in Utrecht. 

Dat doen ze om te onderzoeken hoe groot het animo hiervoor is. Utrecht is de eerste regio die 

deze pilot uitvoert. 
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‘Wij zeggen altijd dat we, als het moet, 24/7 kunnen prikken, dit is de eerste aanzet om te 

kijken hoe dat gaat’, zegt woordvoerder van de GGDrU Lydia van der Meer. 

Momenteel prikt de GGdrU van 08.00 tot 20.00 uur, maar die tijd wordt nu verlengd naar 
23.45 uur. ‘Aangezien het om een medische ingreep gaat, zijn mensen met een afspraak 
vrijgesteld van de avondklok. Zij moeten nog wel een ingevulde eigen verklaring avondklok-
formulier meenemen en ze krijgen na het vaccineren een vaccinatiebevestiging mee.’ 
 
De GGDrU is benieuwd wat mensen met de verruimde openingstijden gaan doen. ‘Wij kunnen 
een heleboel optuigen tot diep in de nacht, maar als er geen noodzaak is, doen we het 
natuurlijk niet.’ Bron: De Stentor, 16 april 2021.  
 
 

Ziekenhuispersoneel werkend in coronazorg kan sneller gevaccineerd 
worden 

 
Ziekenhuispersoneel dat veel coronazorg levert, kan toch sneller geprikt worden. Eerder 
gingen versnelde vaccinaties met de AstraZeneca- of Janssen-vaccins niet door, vanwege 
mogelijke bijwerkingen. 
 
Het gaat om vijfendertig duizend zorgmedewerkers onder de zestig jaar die direct contact 
hebben met coronapatiënten. Vanaf volgende week kunnen ze geprikt worden met Pfizer, of 
toch met het Janssen-vaccin als dat veilig blijkt. Binnen drie weken zijn zij allemaal 
gevaccineerd, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Bron: De Stentor, 16 april 
2021. 
 

 
 
 

Open brief medisch specialisten en bestuur Zuyderland en ziekenhuizen 
Geleen en Heerlen aan minister De Jonge 

 



236 

 

Zuyderland, met ziekenhuizen in Geleen en Heerlen, overweegt serieus om komende maandag 
een paar honderd vaccins van AstraZeneca aan te bieden aan eigen medewerkers en dokters, 
ook als zij onder de zestig zijn. Dit zou indruisen tegen het besluit van het ministerie van 
Volksgezondheid om het alleen nog maar te geven aan mensen van 60 tot en met 64 jaar, 
wegens een zeldzame maar ernstige bijwerking. 
 
In een open brief spreken medisch specialisten en het bestuur van het ziekenhuis zich uit 
tegen die beslissing. ‘Beste minister, wij kunnen niet langer wachten. Geen dag langer. Onze 
ic's liggen vol met dertigers, veertigers en vijftigers. Door ziekteverzuim en uitputting krijgen 
we de planning niet meer rond.’ 
 
Tegen coronaminister Hugo de Jonge, leden van de Gezondheidsraad en het RIVM stellen de 
brievenschrijvers: 
 
‘Wilt u alstublieft stoppen met dralen en onrust zaaien, met insinueren dat u veiligheid biedt 
door alles eerst goed uit te laten zoeken? De cijfers die de voordelen van massavaccinatie 
aantonen, zijn overweldigend. Ze liegen echt niet.’ Bron: De Stentor, 16 april 2021. 

Horeca wil met kabinet in gesprek over voorwaarden opengaan 

De horeca wil met het demissionaire kabinet in gesprek over de voorwaarden in het 
dinsdagavond gepresenteerde openingsplan waarop de horeca open zou kunnen. Dat zegt 
branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in reactie op de persconferentie 
waarin het plan werd gepresenteerd. „We zijn heel benieuwd naar de voorwaarden die nog niet 
nader omschreven zijn”, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. 

Eerder al diende de horeca zelf een stappenplan in om op verantwoorde wijze open te kunnen. 
Daarvan ziet Willemsen in het openingsplan een aantal punten terugkomen, zoals het aantal 
personen dat in een horecabinnenruimte bij elkaar mag komen. Maar de datum waarop de 
horeca voor het eerst weer gasten binnen zou mogen ontvangen is volgens Willemsen nog wel 
ver weg. 

Het openingsplan gaat er nu van uit dat op 28 april de terrassen open zouden kunnen. Per 
26 mei zouden mensen weer uit eten kunnen. Pas vanaf 16 juni zou overige horeca open 
kunnen. Maar de stappen uit het openingsplan kunnen alleen doorgaan als de cijfers over 
besmettingen en ziekenhuisopnames goed zijn, zei het kabinet tijdens de persconferentie 
dinsdag. Bron: De Telegraaf, 15 april 2021.   

HEMA: winkels hadden niet gesloten hoeven te worden 

Winkels in Nederland hadden niet gesloten hoeven te worden want er werd nauwelijks corona 
overgedragen toen ze wel open waren. Dat heeft HEMA-topman Tjeerd Jegen gezegd bij 
radiozender BNR. Uit de RIVM-analyses zou volgens hem blijken dat er nauwelijks infecties 
aan winkelbezoek te wijten waren. ‘De klantcontacten zijn zo kort, de regels hadden we zo 
goed uitgevoerd, in mijn ogen was het gewoon 'over the top' om winkels te sluiten.’ 

Die winkelsluiting duurt nu bovendien al veel te lang. ‘Nederland heeft de allerlangste 
lockdown op winkelgebied, de langste sluiting van heel Europa. Geen enkel ander land heeft 
dit zo gedaan.’ Bron: De Stentor, 16 april 2021.  
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© EPA — Een gesloten vestiging van de Hema in Utrecht 

Tulpentoerisme loopt helemaal uit de hand: hekken en politie nodig 

 

 

Bollenkweker Pieter Suy uit Absdale ziet het met lede ogen aan dat zijn veld in Meerdonk 
gebruikt wordt als fotoshootterrein. Mensen nemen zelfs, honden, picknickmanden en extra 
kledingsets mee. © Anne Hana  
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Er moeten hekken en politieagenten aan te pas komen om de tulpen van Pieter Suy uit het 
Zeeuwse Absdale te beschermen. Het tulpentoerisme loopt helemaal uit de hand op zijn 
perceel bij Meerdonk, net over de grens. ‘Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.’ 
 
Als bollenkweker Pieter Suy op donderdag met zijn trekker de Lange Nieuwstraat inrijdt, staan 
er om één uur 's middags al acht auto’s. Die mogen daar niet staan, want de weg is alleen 
voor bestemmingsverkeer. En mensen mogen al helemáál niet in zijn tulpenveld lopen: er 
staan sinds deze week zelfs hekken en er hangen verbodsborden.  
 
Toch doen ze het gewoon. Een groepje meiden houdt een uitgebreide fotoshoot. Ze vertrappen 
ondertussen bloemen en iemand gaat met een geplukt boeket op de foto. Iets verderop zet 
iemand zijn hond pontificaal tussen de tulpen. Pieter wijst de meiden netjes op de 
verbodsborden. ‘Hier aan de rand mogen jullie een foto maken maar niet in het veld.’ Mokkend 
blijven ze rond hun auto dralen, wachtend tot Pieter weer vertrekt. Hij zucht. ‘Het is moeilijk, 
het helpt niet als ik me druk maak.’ Bron: De Stentor, 16 april 2021.  
 
 
 

 

Tiny en Gerrie  © SBS 
 
 

Mr. Frank Visser moet kiftende bejaarden sussen: ‘Je zit vol gif, en je 
spuugt dat hier in de zaal uit’ 
 
In Mr. Frank Visser doet uitspraak zijn de gemoederen gisteren wederom hoog opgelopen. 

Presentator Viktor Brand bleef geschokt achter na een bezoek aan een seniorenflat in Velsen, 
waar bejaarden elkaar het leven zuur maken. ‘Daar gaat ze weer, met haar gereformeerde 
rotkop.’ 
 
Mr. Visser en zijn rechterhand reisden voor de aflevering, die door 846.000 mensen is gezien, 
naar Velsen (Noord-Holland) waar het hommeles is in seniorenflat De Schulpen. Daar zijn 
twee kampen ontstaan die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Tiny en Gerrie 
organiseerden hier jarenlang een koffie-uurtje totdat ze daar vanwege het coronavirus mee 
besloten te stoppen. Ze hadden alleen niet gerekend op Sylvia en Greet, die het niet zo nauw 
nemen met de coronaregels en vrolijk doorgingen met de organisatie ervan.  
 
Van een rustige oude dag is inmiddels geen sprake meer, want er wordt door de bewoners 
over en weer gespuugd en gescholden. Bovendien zijn er op mysterieuze wijze schilderijtjes 
verdwenen, is de grote klok in de recreatieruimte kapotgemaakt en is de kerstverlichting 
moedwillig gesaboteerd. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat Mr. Visser een einde maakt 
aan deze seniorentwist. 
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Volgens Gerrie is met name Sylvia de boosdoener. ‘Ze is een mens met gif,’ vertelt ze. ‘En als 
ze het kwijt moet, spuugt ze het uit in de gang naar mij. Ik hield de deur open voor een 
mevrouw en Syl spuugde mij zo in mijn gezicht. Gereformeerde kutkop, riep ze dan naar me.’ 
Tiny is al het geruzie zat en heeft besloten tijdelijk bij haar vriend Herman in te trekken. 
 
Sylvia en Greet vinden dat de problemen niet bij hen liggen. Volgens Greet is Tiny ‘een 
machtspersoon’ en wil ze altijd alles regelen. Toen haar vriend Herman - die overigens niet 
eens in het bejaardenthuis woont - zich vervolgens per sé bij de recreatiecommissie moest 
voegen en er daardoor geen plek meer was voor Sylvia en Greet was de maat vol voor de dames. 
‘Ze heeft gewoon een soort machtsgreep gedaan.’ De vrouwen stellen dat ze helemaal niet 
gescholden en gespuugd hebben. ‘Ze zeggen gewoon dingen die niet waar zijn.’  
 
 

 
 

Sylvia en Greet tegenover Tiny en Gerrie  © SBS 

Daarnaast zou Herman een kat uit het bejaardentehuis hebben gegooid. ‘Ik heb hem daarop 
aangesproken en toen werd ik uitgescholden voor vuile, vieze, gore rothoer. Dat heeft hij 
gezegd. En Tiny heeft het tegen een andere vrouw gezegd. Die heeft ze ook voor hoer 
uitgemaakt, want die vrouw zat aan Herman z’n been.’ 

Tijdens de hoorzitting gaat het er ook allesbehalve gezellig aan toe. Keer op keer maken de 
vier dames vervelende opmerkingen naar elkaar. Sylvia raakt zelfs zo geëmotioneerd dat ze 
haar tranen niet meer kan bedwingen. ‘Dit is helemaal uit de hand gelopen’, stel Mr. Visser, 
en roept de vrouwen tot de orde. ‘U zou zich moeten realiseren wat voor een indruk uw gedrag 
maakt op onze jonge kijkers.’ 

De uiteindelijke uitspraak is minder spectaculair dan al het geruzie. De recreatiecommissie 
moet zo snel mogelijk opengesteld worden voor iedereen en Mr. Visser verwacht dat de dames 
in de toekomst gewoon samen door één deur kunnen zonder een contactverbod tussen de 
twee kampen op te leggen. ‘U moet hiermee ophouden en ik vertrouw erop dat uw goed fatsoen 
het in deze alsnog wint van al dan niet terechte emoties, zodat een formeel contactverbod nog 
niet aan de orde is.’ Bron: De Stentor, 16 april 2021.  

 

Vier keer pakte de politie zijn trompet af, maar Roosendaalse 
straatmuzikant toetert gewoon lekker door 

Is Peter Matthijssen nou gewoon een straatmuzikant die met zijn trompet wat afleiding wil 
bieden in coronatijd? Of is de 58-jarige Roosendaler met zijn getoeter in het Roosendaalse 
centrum vooral een bron van overlast?  

Matthijssen zelf denkt het eerste. De politie en sommige omwonenden in het centrum neigen 
naar het tweede. Al zeker vier keer werd de trompet sinds januari vorig jaar in beslag genomen. 
Soms terecht, moet Matthijssen eerlijk toegeven.  
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Maar hij heeft ook het idee dat de boze omwonenden en de politie hem ‘wel erg moeten hebben’. 
‘Ik speel altijd maar een nummertje of twee, drie en dan ga ik vaak weer weg. Doe er niemand 
kwaad mee. Ik zie veel mensen op het balkon naar me zwaaien, dus ik denk dat de meesten 
het ook wel leuk vinden. Maar als mensen dat liever niet meer hebben, kunnen ze dat gewoon 
tegen me zeggen. Daar hoeft de politie toch niet gelijk voor gebeld te worden?’ Bron: BN De 
Stem, 16 april 2021.  

 

 

Anti-vaccinatieflyers aangetroffen in rugtassen basisschoolleerlingen 
Emmen  

 

De pamfletten die bij leerlingen zijn aangetroffen (Rechten: RTV Drenthe) 

 
Op een basisschool in de gemeente Emmen zijn anti-vaccinatie en anti-testpamfletten 
aangetroffen bij leerlingen. Op de pamfletten staan onder meer de tekst 'Ik mag niet worden 
getest of gevaccineerd. Mijn ouders hebben daar geen toestemming voor gegeven.' Op het 
andere A4-papier staat informatie over anti-coronavirus-websites en een QR-code. 
‘Wij troffen dit gisteren in de schooltas van onze 7-jarige dochter aan’, vertelt één van de 
ouders, die anoniem wil blijven. ‘Dit is bizar. En wij zijn ook wel redelijk pissig.’ 
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Hoe de pamfletten verspreid zijn, is niet bekend. ‘Mijn dochter vertelde dat ze het van een 
ander kindje had gekregen. Dat een ouder het in de tassen heeft gestopt van de kinderen, is 
onlogisch, want zij mogen de school niet eens binnenkomen.’ 
 
Om welke basisschool het gaat, wil de ouder niet zeggen. ‘Hier vloeit verder gelukkig niets uit, 
want er wordt op school niet getest en gevaccineerd. Maar ik wil andere ouders waarschuwen 
van: check de tas van je kind eens. We hebben het gemeld op school en ik neem aan dat zij 
dit verder oppakken.’ Bron: RTV Drenthe, 16 april 2021.   
 
 

Alpe d’HuZes gaat dit jaar niet door 

De vijftiende editie van Alpe d'HuZes gaat ook dit jaar, wegens het coronavirus, niet door. 
Het evenement ten behoeve van het kankeronderzoek, waarbij tot 5000 fietsers, hardlopers 
en wandelaars, op één dag maximaal zes keer de Franse berg Alpe d'Huez 
beklimmen, verschuift definitief naar volgend jaar.  

‘Dat Alpe d'HuZes dit jaar vanwege de coronapandemie weer niet doorgaat, is zuur’, zegt 
George Coppens, interim-voorzitter van Alpe d'HuZes. Wel komt er op donderdag 
3 juni een speciale loterij en roept de organisatie iedereen op om zaterdag 
25 september gesponsord in beweging te komen. Bron: De Stentor, 16 april 2021. 
 

 

Gratis muziekfestival Appelpop in Tiel gaat weer niet door 

Appelpop gaat ook dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. De organisator van het gratis 
muziekfestival in Tiel vindt het bedrijfsrisico momenteel nog te groot, vooral omdat gratis 
festivals geen beroep kunnen doen op het garantiefonds. De vorige editie van het festival kon 
ook al niet doorgaan. 

Kees van Keulen, voorzitter van organisator Stichting Muziekstad Tiel, kan niet wachten om 
iedereen weer bij de Waalkade te verwelkomen. ‘Natuurlijk is het opnieuw slikken. Maar we 
keren in ieder geval terug. We waren vol goede moed begonnen aan de voorbereiding en gaan 
nu niet in zomerslaap. Zodra het kan, komen we met dezelfde strijdlust en energie weer bijeen 
om plannen te maken’, aldus Van Keulen. Bron: De Stentor, 16 april 2021.  

 

Mogelijkheden CoronaMelder-app worden niet benut 

Niet alle mogelijkheden van de CoronaMelder-app worden benut. Dat concluderen 
wetenschappers van de Universiteit Twente en de Open Universiteit, nadat zij in opdracht van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ervaringen met de app tussen 
november en januari onderzochten. Er bestaat nog veel twijfel over de effectiviteit van de app, 
zowel onder gebruikers als onder de mensen die bron- en contactonderzoek doen. 

Zo gebruikt slechts de helft van de mensen die bron- en contactonderzoek doen zelf de 
CoronaMelder-app. Veruit de meerderheid van hen is niet overtuigd dat de app bijdraagt aan 
het terugdringen van coronabesmettingen. Dat komt doordat bron- en contactonderzoekers 
de werking en het belang van de app niet goed begrijpen, blijkt uit het onderzoek. De corona-
app moet dan ook beter worden geïntegreerd in het bron- en contactonderzoeksproces, zo 
luidt de conclusie. 

Het is de bedoeling dat medewerkers van de GGD bij het bron- en contactonderzoek vragen of 
iemand de app gebruikt. Als dat zo is, wordt er een code verstuurd en krijgen de contacten 
van de besmette persoon een melding via de app. Dat lijkt echter lang niet bij alle GGD'en 
goed te gaan. Niet alle bron- en contactonderzoekers weten welke stappen zij moeten nemen 
om de app een nuttige aanvulling te laten zijn op het traditionele bron- en contactonderzoek. 
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Hetzelfde probleem bestaat onder gebruikers van de app, die inmiddels bijna 4,8 miljoen keer 
is gedownload. Mensen downloaden de app uit plichtsbesef, maar voor lang niet iedereen 
is het nut ervan bewezen. Gebruikers vragen zich bijvoorbeeld af hoe bepaald wordt of iemand 
een risico loopt. Zo kan het voorkomen dat de app alarm slaat vanwege een nabij geweest 
besmet persoon, terwijl die zich in een andere ruimte bevond. 

Soms kan het wel acht tot tien dagen duren voordat gebruikers een melding ontvangen na 
blootstelling aan een besmet persoon. Dat komt onder meer doordat niet iedere gebruiker 
begrijpt hoe ze hun besmetting kunnen registreren in de app, of doordat de GGD slecht 
bereikbaar was. Bron: De Stentor, 16 april 2021.  

 

 

 

Corona-uitbraak onder woongroep met gevaccineerde dementerenden in 
Smallingerland 

Achttien van de twintig bewoners van een woongroep met dementerenden in Smallingerland 
zijn besmet geraakt met het coronavirus. Zij liepen het virus op minstens een week nadat ze 
waren gevaccineerd. 

Naast de bewoners zijn ook twee medewerkers van de woongroep besmet, meldt GGD Fryslân. 
Eén van de mensen met dementie is overleden.  Vanwege privacy-overwegingen maakt de GGD 
niet bekend om welke woongroep het gaat. 

‘Je ziet weer dat je nog nauwelijks beschermd bent in de eerste dagen na een vaccinatie. Pas 
veertien dagen na de tweede prik geeft een vaccin maximale bescherming’, benadrukt GGD-
woordvoerder Jan Arendz. Maar ook dan kun je nog het coronavirus oplopen. 
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Het risico om besmet te raken blijft, evenals risico op virusoverdracht, zegt Arendz. ‘Geen 
enkel vaccin beschermt honderd procent. Hoe langer geleden de prik gezet, hoe minder kans 
op een ernstig ziektebeeld. Bij ons zijn ook gevallen bekend van mensen die na een tweede 
vaccinatie ziek zijn geworden. Alleen de klachten zijn dan minder ernstig, dat is het grote 
verschil.’ 

Om deze reden wordt de bezoekregeling in verpleeg- en verzorgingstehuizen pas versoepeld 
als tachtig procent van de bewoners ten minste twee weken eerder een tweede vaccinatie heeft 
gehad. De bewuste bewoners zijn op 29 maart met een eerste prik ingeënt. Op 5 april is de 
eerste van hen positief getest op het coronavirus. Bron: Leeuwarder Courant, 16 april 2021. 

Zeeuws raadslid vloekt hartgrondig dwars door gebed burgemeester heen, 
online vergaderen is soms een hel 

Online vergaderen gaat niet iedereen even goed af. Het Zeeuwse raadslid Jos van Eck (van de 
lokale partij HulstPlus) had voor aanvang van de raadsvergadering zijn microfoontje nog 
aanstaan en zat te sukkelen met zijn verbinding. En zo hoorde de hele goegemeente hem, juist 
tijdens het uitspreken van het ambtsgebed door de burgemeester, flink vloeken. 

‘Schepper van hemel en aarde, wij bidden u: Wil ons steunen bij het werk dat van ons wordt 
verwacht. Zegen wat wij hier doe.’ Burgemeester Jan-Frans Mulder kreeg de kans niet het 
ambtsgebed af te maken. Hij werd onderbroken door een hartgrondig: ‘Ah jongens toch!! 
Godverdomme.’  

Mulder maakte het ambtsgebed stoïcijns af en opende de vergadering. Wel wees hij daarna de 
raadsleden erop hun microfoontje uit te zetten. ‘Want ik hoorde in het ambtsgebed net toch 
wat dingen die daar niet helemaal in thuishoren.’ 

Van Eck is zich een dag na de raadsvergadering van geen kwaad bewust. ‘Geen idee wat er 
fout is gegaan, ik kwam niet in de vergadering, dacht ik. Ik zou veel liever fysiek vergaderen, 
dan heb je dit gedoe allemaal niet.’ Bron: De Stentor, 16 april 2021.   

Fans SC Cambuur vieren feest op straat 

Fans van voetbalclub SC Cambuur hebben vrijdagavond buiten het stadion van de Friese 
club op straat feest gevierd. Op beelden op Omroep Friesland is te zien dat een grote groep 
mensen stond te hossen en vuurwerk afstak. Volgens Omroep Friesland stond het elftal een 
tijd op het bordes, maar riep trainer Henk de Jong het publiek op weg te gaan: ‘Ik moet dit nu 
zeggen, en dat is rot, maar jullie moeten nu naar huis gaan. Er komen veel meer feestjes.’ 

De club promoveerde vrijdag officieus naar de Eredivisie. Het elftal van De Jong won in eigen 
huis van Helmond Sport, 4-1. Het lijkt nu zeker dat de Friezen in de Keuken Kampioen 
Divisie bij de eerste twee eindigen. Bron: De Stentor, 16 april 2021.   

Politie grijpt niet in toen 2000 supporters feest vierden 

Hoewel op voorhand was gewaarschuwd dat het niet de bedoeling was, greep de politie 
vrijdagavond niet in toen zo'n tweeduizend Cambuursupporters in Leeuwarden toch een 
feestje vierden. Volgens een woordvoerder van de gemeente is daar bewust voor gekozen om 
de situatie beheersbaar te houden, zei hij na een bericht hierover bij de NOS. 
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De fans van SC Cambuur vierden dat hun club officieus promoveerde naar de Eredivisie. 
Nadat trainer Henk de Jong het publiek bij het stadion had opgeroepen weg te gaan, verliep 
dat volgens de woordvoerder ordentelijk. Eerder had burgemeester Sybrand Buma gezegd dat 
een feestje niet was toegestaan. 

‘Als de situatie dan ontstaat dat heel veel mensen toch een feestje willen vieren, moet je keuzes 
maken’, zei de woordvoerder. ‘Je kunt er ook voor kiezen om te handhaven, maar we 
hebben besloten het gecontroleerd te laten leeglopen.’ Een andere keuze had volgens hem ook 
anders kunnen uitpakken. Bron: De Stentor, 17 april 2021.  
 

 
 

Femke Halsema maakt zich zorgen over Koningsdag 

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft zorgen over de mogelijke drukte op 
straat mocht voetbalclub Ajax kampioen worden en ook tijdens Koningsdag. 

Vanwege corona mogen er geen groepen mensen samenkomen, maar op de Amsterdamse 
zender AT5 zei Halsema vrijdagavond "beheersingsproblemen" te voorzien. ‘Laat ik een 
voorbeeld noemen: we hopen toch dat Ajax kampioen wordt binnenkort en ik maak me 
natuurlijk wel zorgen over kampioensfeesten die dan spontaan kunnen uitbreken op straat. 
Ook dan wil ik toch aan de Amsterdammers vragen, hoe blij we ook zijn, blijf er alsjeblieft aan 
denken dat het virus nog rondwaart.’ 

Ze zegt zich ook zorgen te maken over de mogelijkheid dat mensen spontaan, in groten getale 
verlangen hebben naar feest op straat tijdens Koningsdag. ‘Alsjeblieft, nogmaals, wacht nog 
even. Wacht een maand, dan is de situatie echt anders.’ 

Ze ziet de eerste mooie lentedag met een zwaar gemoed tegemoet, zo zegt ze. Premier Rutte zei 
vrijdag nog dat het mogelijk tot 13 mei kan duren voordat er weer meer versoepeld kan 
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worden. Halsema is een groot voorstander van het openen van de terrassen. Ook veel andere 
burgemeesters zeggen dat een beheerste openstelling van de buitenruimten juist noodzakelijk 
is om besmettingen te voorkomen, omdat hiermee ongeregelde samenkomsten tegen worden 
gegaan. Bron: De Stentor, 16 april 2021. 
 
 

Bevrijding van Dachau herdacht 
 
In het Amsterdamse Bos wordt zaterdag om 12.00 uur de bevrijding herdacht van 
het concentratiekamp Dachau. Vanwege de coronamaatregelen is de herdenking bij het 
nationaal Dachaumonument zonder publiek. 
 
De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, en de burgemeester van Amstelveen, 
Tjapko Poppens, zullen aanwezig zijn. Er zal gesproken worden door Hans Fels, filmregisseur 
en documentairemaker, en Maurits van Hoogevest, bestuurslid Nationaal Dachau Comité en 
kleinzoon van oud-Dachaugevangene Jopie Helms-Fokkema. 
 
Leerlingen van de Merckelbachschool leggen kransen bij het monument. Daarna wordt de 
traditionele gang gemaakt over de zestig meter lange kampstraat waarin de namen staan 
gebeiteld van 500 Duitse concentratiekampen en buitencommando's. 
 
Van 1933 tot 1945 zijn in totaal 206.000 gevangenen in Dachau ondergebracht, onder wie 
ruim 2000 Nederlanders. Volgens officiële cijfers zijn 31.591 gevangenen omgekomen, maar 
vermoedelijk is dat aantal aanzienlijk hoger geweest. Op 29 april 1945 werd het kamp door 
Amerikaanse eenheden bevrijd. Bron: De Stentor, 17 april 2021. 
 

 

Gera Vonk-Huisjes: ‘De bewustwording voor de problemen van dove mensen groeit. En daar 
heeft corona een extra zetje aan gegeven.’ © Pix4Profs/Marcel Otterspeer 
 

Corona bracht dove Gera (59) ook veel goeds: gebarentaal burgert 
eindelijk in, mede dankzij Irma 
 
Je kan het je bijna niet voorstellen maar de dove Gera Vonk-Huisjes (59) groeide op in een tijd 
dat gebarentaal nog verboden was. Inmiddels is alles anders en heeft heel Nederland 
gebarentolk Irma in de armen gesloten. ‘Corona heeft ons ook goeds gebracht.’ 
 
‘Ik ben oraal opgegroeid’, begint Gera haar verhaal dat voor de gelegenheid wordt vertaald 
door een doventolk. ‘Gebaren maken in mijn tijd was echt not done. Dove mensen moesten, 
zo was toen de alom heersende opvatting, leren praten en dat lukte niet als je gebarentaal 
gebruikte dus daarom mocht het niet. Voor mij als kind was dat heel frustrerend. Ik begreep 
op school werkelijk niets van wat er werd gezegd.’ Bron: BN De Stem, 17 april 2021.  
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Race Formule 1 zonder publiek 

Formule 1-fans zullen het Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló niet kunnen 

bezoeken om de Grand Prix van Spanje live te beleven. De race wordt zonder publiek verreden. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat met een beperkt aantal toeschouwers wel te doen, maar 

de organisatie en de Catalaanse gezondheidsautoriteiten hebben vanwege de strengere 

coronamaatregelen anders besloten. Fans die al een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld 

terug. Bron: De Stentor, 17 april 2021.  

 

Mondkapjes waar bloemen uit groeien wereldwijde hit: ‘ik krijg mailtjes 

uit Canada, Dubai en Brazilië’ 

Het was een goddelijke ingeving, zegt Marianne de Groot-Pons (42), met een knipoog. De 

Utrechtse bedacht het biologisch afbreekbare mondkapje, gecombineerd met bloemzaadjes. 

Stop je het kapje onder de grond, dan groeien er bloemen uit. ‘Ik krijg maltjes uit Canada, 

Dubai en Brazilië’, zegt Marianne enthousiast. 

En dus zijn het géén wegwerpmondkapjes, benadrukt de grafisch ontwerper uit Utrecht 

meermaals: ‘Op de straatstenen doen ze niks. Ze moeten de grond in om de aarde te laten 

bloeien.’ 

  

© Angeliek de Jonge — Marianne plant een door haarzelf ontworpen mondkapje met zaadjes 

Ze is begaan met aarde en klimaat. ‘Dat was mijn uitgangspunt. Waarschijnlijk ben ik dat nog 

meer sinds ik moeder ben. Dan kijk je toch wat verder vooruit. Ook mijn drie kinderen moeten 

het straks goed hebben.’ 

Terug naar die goddelijke ingeving. Die had ze in oktober vorig jaar. Ze werd ‘s morgens wakker 

en het idee was er. ‘Maar daarna duurt het nog een hele tijd, want je moet eerst helemaal 

bedenken waarvan je zo’n biologisch mondkapje met bloemzaadjes gaat maken.’ 

Uiteindelijk worden haar mondkapjes (merk: Marie Bee Bloom) gemaakt van rijstpapier, met 

schaapswollen draadjes, rozetjes van plantaardige eierdozen en lijm op basis van 

aardappelzetmeel. Met in het mondkapje een weidemix van onder meer gipskruid, korenbloem 

en dille. 
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Even was ze in januari bang dat al het werk voor niks was geweest. ‘Op tv ging het erover dat 

zoveel dieren verstrikt raken in die nare plastic wegwerpmondkapjes. Daarop hadden ze iets 

gevonden. Oeps, dacht ik. Toen kwam het: knip de draadjes eerst door. Tuurlijk, alsof iemand 

dat doet voordat-ie dat ding wegflikkert. Nee, dat was niet de oplossing.’ 

Diezelfde maand besloot ze, bij gebrek aan een producent, om zelf met haar man de 

mondkapjes te gaan maken. ‘Zaten we tijdens de avondklok aan de keukentafel te vouwen en 

te plakken. We waren best trots dat we er op een avond honderd konden maken.’ 

Half februari kwam het project in een stroomversnelling. Influencer The Happy Activist komt 

langs en maakt een goed bekeken item over Marie Bee Bloom. ‘Daarna regende het 

bestellingen. Het was duidelijk dat we het met ons handwerk aan de keukentafel niet meer 

gingen redden.’ 

Ze vond alsnog een enthousiaste producent en inmiddels zijn er al zes weken lang dertig 

mensen druk aan het vouwen. ‘We hebben nu zo’n 20.000 stuks à drie euro verkocht en 

40.000 op voorraad.’ 

Ze vinden vast niet gretig aftrek op de partijdag van Forum. 

‘Haha, zou op zich wel een goed idee zijn. Ze zijn trouwens wel een keer uitgedeeld op een 

partijdag van GroenLinks, ergens in Friesland. Maar de groep die op een simpele manier iets 

goeds wil doen is veel breder dan alleen die partij.’ 

Uw biomondkapjes zijn vast beter dan de plastic blauwe die we op straat tegenkomen. Maar 

kunnen ze wat betreft duurzaamheid ook concurreren met katoenen? 

‘Ik weet het niet. Katoen moet je ook oogsten, bewerken, naaien, en daarna regelmatig wassen 

in de wasmachine. Dat is een erg lastige rekensom. Het grote voordeel van die van mij: ze 

zetten uiteindelijk de aarde in bloei.’ 

‘Ik krijg al mailtjes uit Canada, Dubai en Brazilië. We versturen nu naar alle landen van de 

EU en Engeland, de rest moet nog even geduld hebben. Het is lastiger dan het lijkt, want je 

mag bloemenzaad niet ook zomaar overal heen sturen.’ 

‘Dat kan, maar niet onder mijn naam. Ach, uiteindelijk maakt de Aldi ook een soort Magnums. 

Ik wens ze succes, het is veel werk. Ze in China laten maken? Ik dacht het niet. Dan raak ik 

de controle kwijt en blijkt later dat Oeigoeren in werkkampen ze vouwen. Dus ga ik er zelf niet 

rijk van worden, maar ik hoop de wereld wel, inclusief de bijen.’ Bron: AD, 17 april 2021. 

 

Corona slaat dodelijker toe onder Hindoestanen: 'Genetisch gezien heel 

gevaarlijke doelgroep’ 

Hindoestaanse Hagenaars overlijden gemiddeld twee keer vaker aan corona dan besmette 

mensen in andere groepen. Er is veel overgewicht en diabetes en dat maakt besmetting 

gevaarlijker. Getroffen families in Den Haag, de Hindoestaanse hoofdstad van het land, praten 

er liever niet over. ‘Er is schaamte.’ 

Hindoe-priester Attry Ramdhani ziet meteen het beeld weer voor zich in het crematorium vorig 

jaar. ‘We hadden toen heel veel coronadoden onder Hindoestanen in Den Haag, heel veel. 

Binnen een week had ik drie tot vier uitvaarten te doen. De zorgcentra en de uitvaartcentra 

hadden het allemaal zo druk dat ze zeiden: ‘We kunnen geen persoonlijke aandacht meer 

geven aan de families’. In de ovenruimte mochten maar twee mensen zijn en een tijdje zelfs 

niemand. Het was een lopende band.’ Bron: De Stentor, 17 april 2021.  

 



248 

 

 

 

 

Opbouw van de finishpassage van de Amstel Gol Race  © ANP 
 

Limburg gaat op slot voor Amstel Gold Race: ‘militaire operatie’ voor 
dagje wielrennen 
 
Bijna twee jaar na die fenomenale zege van Mathieu van der Poel is er zondag weer een Amstel 
Gold Race. De eerste in coronatijd. Een verhaal over ‘Fort Cauberg’. 
 
Dat ding met die moeilijke naam, zegt Leo van Vliet, al 25 jaar koersdirecteur van de Amstel 
Gold Race. Hij doelt op de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull die na een uitbarsting in april 
2010 half Europa platlegde. Geen vliegtuig mocht meer de lucht in. Ook niet de helikopters 
die de live-uitzending van de Amstel Gold Race mogelijk maken. Van Vliet: ‘Toen heb ik maar 
direct gebeld met toenmalig minister Camiel Eurlings. Twee uur later gingen ze de lucht in, 
hoor.’ Bron: De Stentor, 17 april 2021. 
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Wie aansprakelijk is als er bijwerkingen zijn na het toedienen van een 

vaccin 

Het is een lastige puzzel wie er aansprakelijk is als er bijwerkingen optreden na het toedienen 
van een vaccin. In principe zijn de producenten dat zelf, maar door allerlei regelingen kunnen 
zij die aansprakelijkheid meestal van zich afschudden. De vraag is wie er dan wel betaalt. ‘De 
vaccinproducenten hebben het alvast goed geregeld voor zichzelf’, zegt medisch jurist Michel 
de Ridder. 

Er doken de afgelopen weken steeds meer berichten op over gebreken aan coronavaccins. Bij 
zowel het vaccin van AstraZeneca als dat van Janssen kreeg een aantal mensen last van 
zeldzame bloedklonters nadat ze een prik hadden gekregen. Janssen adviseerde zelfs al om 
zijn vaccin tijdelijk niet meer te gebruiken. Het gaat gelukkig over een relatief kleine groep, 
maar voor de mensen in kwestie is het natuurlijk geen pretje.  
 
De vraag dringt zich op waar die mensen verhaal kunnen halen. Het antwoord daarop is niet 
heel simpel. In de eerste plaats zou je denken aan de fabrikanten, want we zouden er toch 
van mogen uitgaan dat zij de vaccins genoeg onderzocht hebben voor ze op de markt kwamen. 
Maar omdat we in een crisissituatie zitten, gaat dat argument niet helemaal op, zegt De 
Ridder. 

‘Ik neem aan dat ze alles wel vrij goed hebben onderzocht, maar door de snelheid waarmee de 
vaccins gemaakt moesten worden, was daar minder tijd voor. Daardoor kennen we 
bijvoorbeeld nog niet alle langetermijneffecten. Ik acht de kans groot dat de farmaceutische 
bedrijven hebben afgedwongen dat overheden bepaalde risico's op zich nemen in ruil voor een 
snellere oplevering van het vaccin.’ 

In een artikel dat De Ridder in december schreef, net voor de vaccinatiecampagnes van start 
gingen, wijst hij op het zogenoemde ontwikkelings-risico-verweer. Dat kan een producent 
inroepen als hij kan bewijzen dat een gebrek onmogelijk ontdekt kon worden voor het product 
op de markt kwam. Zonder causaal verband is er helemaal niemand aansprakelijk. 

Volgens De Ridder gaat dat in dit geval op. ‘Pas nadat landen waren begonnen met vaccineren, 
is ontdekt dat een kleine groep mensen last heeft van tromboseverschijnselen. Dat konden de 
bedrijven onmogelijk weten op het moment van ontwikkeling. Daar komt nog bij dat er nog 
geen causaal verband is aangetoond tussen het vaccin en de bloedklonters. En als dat er niet 
is, is niemand aansprakelijk en blijft de benadeelde met de schade zitten.’ 

Mocht dat verband later wel wetenschappelijk worden aangetoond, dan denkt De Ridder dat 
overheden die aansprakelijkheid op zich zullen nemen. ‘Het gaat dan om relatief weinig 
mensen en overheden zullen er dus waarschijnlijk voor kiezen om die claims snel zelf uit te 
betalen.’ 

Dat blijkt ook uit eerdere uitspraken van demissionair minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid). Die liet al in een aantal media optekenen dat lidstaten financiële 
compensatie bieden bij claims die bijvoorbeeld te maken hebben met een verborgen gebrek 
van een vaccin dat niet bekend was op het moment van toelating. Het gaat dan onder meer 
om bijwerkingen van een coronavaccin die niet tijdens de testfase boven water zijn gekomen. 

Dat doet vermoeden dat de farmaceutische bedrijven de pen wel heel stevig hebben 
vastgehouden bij het opstellen van het contract. ‘Daar ben ik wel redelijk zeker van. 
Vaccinproducenten zitten nu in een soort van machtspositie en kunnen wel wat dicteren.’ 
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‘Ze hebben het vast wel goed geregeld voor zichzelf, maar dat is niet helemaal onlogisch. Het 
gaat weliswaar om heel lucratieve operaties, maar als het echt misloopt en hun vaccin uit de 
markt gehaald wordt, lijden ze een hoop verlies. Niet onterecht dus dat ze zichzelf zo goed 
mogelijk proberen te beschermen.’ 

Een woordvoerder van de Europese Commissie laat aan NU.nl weten dat de bedrijven in 
principe zelf aansprakelijk zijn, maar dat ze contractueel kunnen laten vastleggen dat de 
lidstaten bepaalde kosten op zich nemen. ‘De precieze afspraken zijn geheim, maar het gaat 
over zeer specifieke zaken zoals advocatenkosten’, aldus de woordvoerder. Hij benadrukt dat 
Europese burgers sowieso beschermd zijn als ze zich tegen een bedrijf keren. Bron: NU.nl, 16 
april 2021.  

 

 

 
Honderden mensen bij straatfeest in De Goorn: ‘het is kermis, nu even 
schijt aan corona’ publiek gooit met glas 

 
Dit weekeinde zou er in De Goorn de jaarlijkse kermis zijn, maar deze kan vanwege de 
coronamaatregelen - net als vorig jaar - niet doorgaan. De - vooral jongere - mensen in De 
Goorn laten zich het feestje echter niet ontnemen. ‘Het is kermis, we laten ons dat feestje niet 
ontnemen’, zegt een feestganger. ‘We weten dat het niet mag, maar nu even schijt aan corona.’   

 
Naar schatting zijn drie- tot vierhonderd mensen vanmiddag in het Noord-Hollandse De Goorn 
samengekomen voor een straatfeest. Ze vieren er de jaarlijkse kermis. De politie is aanwezig, 

maar heeft vooralsnog niet ingegrepen.   
 
De politie was van begin af aan aanwezig en besloot iets voor 21.30 uur in te grijpen. Enkele 
tientallen agenten maakten een einde aan het feest. 
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De feestgangers, jong en oud, barbecueën en drinken bier. Her en der schalt muziek. Ze 
hebben zich verzameld op verschillende erven aan de straat met dezelfde naam als het dorp 
in de gemeente Koggenland. Onderlinge afstand wordt er niet door de feestgangers gehouden.  
 
Volgens een politiewoordvoerder gaat het er gemoedelijk aan toe en is er ‘geen sprake van een 
grimmige sfeer’. Het streven van de politie is om de situatie ‘beheersbaar te houden’. De straat 
is afgesloten voor verkeer en de politie surveilleert. 
 
Kort voor 21.30 uur greep de politie alsnog in en veegde zij de straat schoon. Het feestende 
publiek gooide met glas. De politie was met honden ter plaatse en gebruikte de wapenstok. 

 
Gisteravond werd in Leeuwarden ook besloten tijdens een spontaan feest niet te handhaven 
op de coronaregels. Het ging toen om zo'n tweeduizend Cambuursupporters die zich bij het 
stadion hadden verzameld om er de terugkeer van hun club in de Eredivisie te vieren.  
 
‘Er is continu gemonitord via de camera’s. Omdat het ging om een grote groep mensen is 
ervoor gekozen om het beheersbaar te houden in plaats van te handhaven’, zei woordvoerder 
Rob Leemhuis tegen de Leeuwarder Courant. Bron: AD, 17 april 2021. 
 

Laatste woorden  

In 2020 overleden tot en met week 51 ruim honderd tweeënzestig duizend mensen, dertien 
duizend meer dan verwacht. Sinds de Tweede Wereldoorlog is een dergelijke stijging van het 
aantal overledenen niet waargenomen. Vanwege de beperkende maatregelen kromp de 
consumptie van huishoudens in de eerste drie kwartalen van 2020 met 6,4 procent ten 
opzichte van de eerste drie kwartalen van 2019. Ook een dergelijke krimp is in de naoorlogse 
jaren niet voorgekomen. Dit meldt het CBS in het jaaroverzicht 2020.  
 

 
 
Tijdens de eerste golf van de coronapandemie in Nederland (week 11 tot en met week 19) was 
de oversterfte, het verschil tussen de waargenomen en de verwachte sterfte, naar schatting 



252 

 

bijna negen duizend. De verwachte(wekelijkse) sterfte is gebaseerd op eerdere jaren en 
demografische ontwikkelingen. In de eerste dertien weken van de tweede golf (week 39 tot en 
met week 51) overleden 6,1 duizend meer mensen dan voor deze periode werd verwacht. Ook 
tijdens de hittegolf in week 33 en 34 was er oversterfte. In de andere weken van 2020 was de 
sterfte lager dan verwacht. Hierdoor komt de oversterfte tot en met week 51 uit op dertien 
duizend mensen.  

Het ziekteverzuim was in de eerste drie kwartalen van 2020 hoger dan in voorgaande jaren. 
Net als in de voorgaande jaren was het verzuim het hoogst in gezondheidszorg en welzijn, 5,9 
procent. Binnen deze bedrijfstak was het verzuim het hoogst in verpleging, verzorging en 
thuiszorg (7,1 procent). 

Het aantal afgesloten huwelijken en geregistreerde partnerschappen van januari tot en met 
oktober was 15,4 procent minder dan in dezelfde maanden in 2019. Dit kwam vooral door een 
sterke daling van het aantal huwelijken in het tweede kwartaal.  

Door beperkingen in het grensverkeer kwamen er van januari tot en met oktober vijftig 
duizend immigranten minder dan een jaar eerder, een vijfde minder dan in 2019. Het aantal 
eerste asielaanvragers en na-reizigers lag in dezelfde periode ruim een derde lager dan in 
2019. Er emigreerden ruim acht duizend mensen minder, een daling van zes procent. De 
daling van het aantal immigranten en asielzoekers vond vooral plaats in het tweede kwartaal, 
toen er veel inreisverboden van kracht waren. 

De geregistreerde overlast lag in het eerste halfjaar van 2020 bijna veertig procent hoger dan 
diezelfde periode in 2019. De geregistreerde misdaad was van januari tot en met november 
een half procent lager dan in 2019. Het aantal woninginbraken nam in deze periode met een 
vijfde af. 

De economie kende in 2020 een zeer sterke golfbeweging: extreme krimp in het tweede en 
extreme groei in het derde kwartaal, die echter niet hoog genoeg was om de krimp in het 
tweede kwartaal en het eerste te compenseren. Het bruto binnenlands product (bbp) kromp 
in de eerste drie kwartalen van 2020 met 4,1 procent ten opzichte van de eerste drie kwartalen 
van 2019. Deze krimp kwam vooral op conto van de daling van de consumptie door 
huishoudens (6,4 procent) door het beperken van de consumptiemogelijkheden door 
overheidsmaatregelen, zoals sluiting van horecagelegenheden. Ook de afname van de 
investeringen met 3,5 procent droeg bij aan de krimp van het bbp. De uitvoer kromp met 4,6 
procent, maar doordat de invoer met 4,7 procent kromp, bleef het handelssaldo redelijk 
overeind. 

Dat de ene bedrijfstak meer last heeft van beperkende maatregelen dan de andere is goed te 
zien aan de ontwikkeling van de toegevoegde waarde. In de eerste drie kwartalen van 2020 
kromp de toegevoegde waarde in de horeca met drieëndertig procent ten opzichte van een jaar 
eerder, en in cultuur, recreatie en overige diensten met drieëntwintig procent. Ook vervoer en 
opslag (met hierin de luchtvaart) en verhuur en overige zakelijke diensten (met hierbinnen de 
reisbranche en de uitzendbranche) krompen met respectievelijk zestien en vijftien procent. De 
gezondheidszorg en welzijn kromp met zevenprocent, doordat de bestrijding van COVID-19 
reguliere behandelingen verdrong. De delfstoffenwinning kromp met vierentwintig procent, 
vanwege het verder dichtdraaien van de gaskraan. 

Het aantal faillissementen was in 2020 lager dan een jaar eerder. Mogelijk spelen hier de 
steunpakketten van de overheid een rol. In het tweede en het derde kwartaal gaf de overheid 
36 miljard euro meer uit dan er binnenkwam. Voor de coronacrisis kende Nederland nog een 
begrotingsoverschot. 

De werkzame beroepsbevolking was van januari tot en met november gemiddeld ongeveer 
gelijk aan die in dezelfde periode van 2019. Door de groei van de bevolking van 15 tot 75 jaar 
viel de netto=arbeidsparticipatie gemiddeld lager uit: deze daalde van 68,8 naar 68,4 procent. 



253 

 

De werkloosheid steeg in deze periode van gemiddeld 3,4 naar 3,8 procent van de 
beroepsbevolking. 

 

Van januari tot en met november waren er zeventig procent minder vliegpassagiers op 
Nederlandse luchthavens in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal inchecks in het 
openbaar vervoer tot aan week 50 was de helft van dat in 2019. Het wegverkeer tot en met 
week 51 was doordeweeks gemiddeld tweeëntachtig procent van dat in 2019 en in de 
weekenden zesenzeventig procent. Vanwege de coronacrisis én CO2-beperkende maatregelen 
lag de CO2-uitstoot (inclusief die door het internationale vliegverkeer) in de eerste drie 
kwartalen onder die een jaar eerder. De afzet van motorbrandstoffen uitgedrukt in 
energiewaarde daalde in de maanden januari tot en met september met zes procent ten 
opzichte van de overeenkomstige periode een jaar eerder. Dit impliceert dat er althans door 
het verkeer en het vervoer naast CO2 ook minder fijnstof en NOX is uitgestoten. Bron: CBS.nl, 
29 december 20210.  

 

Wordt vervolgd 

Enter, 17 april 2021 


