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Eerste woorden 

Alarm over slagkracht GGD weggehoond: ‘Bewindsman zei: Infectieziekten zijn toch voorbij’ 

Er is uitgebreid gewaarschuwd dat de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) niet klaar 

zouden zijn voor een pandemie, maar daar is niets mee gedaan. Door een falende GGD kon 

corona zich verder verspreiden in Nederland. 

Dat blijkt uit maandenlang onderzoek van deze site naar GGD’s, waarvoor ruim honderd 

bronnen zijn geraadpleegd. Al sinds 2000 wordt in keiharde rapporten gewaarschuwd dat 

Nederland ‘onvoldoende is voorbereid’. Draaiboeken zijn ondermaats, opschaling niet 

verzekerd, terwijl omstandigheden die pandemieën veroorzaken steeds nadrukkelijker 

aanwezig zijn. 

Het gevaar van infectieziekten is volgens meerdere (ex-)GGD-directeuren door de kabinetten-

Rutte zwaar onderschat. ‘Bewindslieden vonden onze waarschuwingen belachelijk. 

Infectieziekten zijn voorbij, zei een bewindsman me letterlijk’, verklaart Paul van der Velpen, 

tweeëntwintig jaar directeur van drie GGD’s. Meermaals werden GGD-directeuren in 

persconferenties en Kamerbrieven verrast met nieuwe taken door minister van 

Volksgezondheid Hugo de Jonge. De CDA-bewindsman werd op zijn beurt boos als de chaos 

bij de GGD hem overviel. 

Een van de hoofdoorzaken van de problemen is volgens oud-topambtenaren dat GGD’s eind 

jaren 80 zijn ondergebracht bij gemeentes, zonder duidelijke eisen en geld. Oud-RIVM-topman 

Roel Coutinho: ‘Dat is het nadeel als je GGD’s onderbrengt bij gemeenten. Die kijken altijd: 

waar kan ik het met minder doen.’ 

Liefst eenentwintig van de vijfentwintig GGD’s hadden in 2015 onvoldoende artsen en/of 

verpleegkundigen infectieziektebestrijding, maar een rapport daarover belandde volgens co-

auteur Jos van de Sande ‘in de la’. Het jarenlange hoofd infectieziektebestrijding bij GGD Hart 

voor Brabant beschrijft dat er ‘sausjes’ over zijn verbetersuggesties gingen. ‘GGD-directeuren 

wilden niet weten dat ze niet voldeden aan de formatie-eisen. In officiële verslagen staat nooit 

het naadje van de kous.’ 

Onderbezetting leidde ertoe dat bron- en contactonderzoekers moeilijke onderzoeken ‘onder 

het kleed moesten vegen’. ‘Bruiloften met allochtonen zijn genegeerd, vanwege taalproblemen’, 

bevestigen verschillende uitzendkrachten die uitbraken moesten helpen indammen. Zij 

kregen te horen: vul maar ‘thuis’ in als waarschijnlijkste besmettingslocatie, zodat zij een 

volgend dossier konden oppakken. Een nakijker toont hoe gegevens ‘boordevol fouten’ naar 

het RIVM gaan. 

Ook waren GGD’s tijdens deze pandemie op cruciale momenten onbereikbaar voor artsen, 

specialisten, school- en verpleeghuisdirecteuren. Een arts-microbioloog die bij een van de 

allereerste coronapatiënten van Nederland de GGD pas een dag later te spreken kreeg: ‘Het 

leek wel Jiskefet.’ Bron: AD, 17 april 2021. 

 

Ziekenhuis deelt longscan van man die AstraZeneca weigerde en corona 
kreeg: ‘wanhoop stond in zijn ogen’ 

 
Ziekenhuis Zuyderland heeft vandaag de longfoto gedeeld van een patiënt die met corona werd 
opgenomen in Sittard, nadat hij eerder ‘na alle commotie in de media’ had afgezien van het 
AstraZeneca-vaccin. ‘We hoorden de enorme spijt in zijn stem en zagen de wanhoop in zijn 
ogen. Het virus had hem geveld en dit had wellicht niet gehoeven.’ 
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De longscan is met toestemming van de patiënt door het ziekenhuis gedeeld met de 
buitenwereld. ‘Je hoeft geen longarts te zijn om de verwoestingen te herkennen. Je hoeft ook 
geen epidemioloog te zijn om de risico’s van niet-vaccineren te duiden. Het risico op ernstige 
schade door COVID-19 is tien keer hoger voor 40-jarigen, en zeventig keer voor 60-jarigen, 
dan het risico op ernstige schade door trombose als gevolg van het vaccin.’ 
 
Bovenstaand citaat is afkomstig uit een brief aan de ‘minister, leden van de Gezondheidsraad 
en het RIVM’ die de ziekenhuisleiding vandaag op zijn website publiceerde, en die gelezen kan 
worden als een aanklacht tegen de recente stappen die genomen zijn in het vaccinatiebeleid. 
In Limburg hebben ze ‘met verbijstering kennisgenomen van de politieke besluitvorming rond 
de vaccins van AstraZeneca en Janssen’. 
 
De bewuste longscan. De witte vlekken laten zien waar de longen ontstoken zijn, stelt een 
woordvoerder van het ziekenhuis.  

 

 
 

De longfoto van de getroffen patiënt  © Zuyderland 

Bij beide vaccins kwamen berichten naar buiten over zeldzame bijwerkingen. Een relatief klein 
aantal mensen dat een prik met een van beide vaccins ontving, kreeg daarna 
tromboseverschijnselen, soms met ernstige gevolgen. Daarop besloot Nederland het prikken 
met de vaccins stil te leggen. AstraZeneca wordt inmiddels alleen nog toegediend aan 60-
plussers, bij Janssen wordt gewacht op een oordeel van de EMA. 

Bij Zuyderland zien ze het proces met afgrijzen aan. ‘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. Laten we dan landelijk de maximale vaart erin brengen.’ 

De bewuste patiënt waarvan nu de longscan naar buiten gebracht is, is ernstig ziek, meldt 
een woordvoerder van het ziekenhuis. Het gaat om een al wat oudere man, hij ligt in Sittard 
op ‘medium of intensive care’. De woordvoerder beaamt dat het geen alledaagse stap is, een 
longfoto van een patiënt naar buiten brengen. ‘Maar we willen als ziekenhuis een krachtig 
statement maken. We willen af van halfslachtig zwalkbeleid. Patiënten en collega's in het 
ziekenhuis moeten beschermd worden. Met dit beleid gaat dat voorlopig gewoon niet gebeuren. 
Daarom vinden we het belangrijk dit geluid te laten horen.’ 

Zuyderland, dat ook een grote vestiging in Heerlen heeft, ‘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 jaar zijn. Dit zou indruisen tegen het besluit van het 
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ministerie van Volksgezondheid om het alleen nog maar te geven aan mensen van 60 tot en 
met 64 jaar. 

In de 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.’ 

Ziekenhuizen dringen al langer aan op het versneld inenten van hun personeel. Eerder kregen 
wel 30.000 ziekenhuismedewerkers in de acute coronazorg voorrang.  Bron: De Stentor, 16 
april 2021.  

 

De Jonge over coronapatiënt die vaccin weigerde: 'spijtig dat hij zijn 
keuze baseerde op angst’ 

Ziekenhuis Zuyderland deelde gisteren een longfoto van een patiënt die met corona werd 
opgenomen in Sittard, nadat hij eerder had afgezien van het AstraZeneca-vaccin vanwege alle 
commotie. Het ziekenhuis wilde een krachtig signaal afgeven tegen halfslachtig zwalkbeleid. 
Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid reageert vandaag op deze brief. 

De longscan die het ziekenhuis deelde is met toestemming van de patiënt door het ziekenhuis 
gedeeld met de buitenwereld. In een brief aan de minister, leden van de Gezondheidsraad en 
het RIVM, gepubliceerd op de website van Zuyderland staat dat je geen longarts hoeft te zijn 
om de verwoestingen te herkennen. Je hoeft ook geen epidemioloog te zijn om de risico’s van 
niet-vaccineren te duiden. Het risico op ernstige schade door COVID-19 is tien keer hoger voor 
40-jarigen, en zeventig keer voor 60-jarigen, dan het risico op ernstige schade door trombose 
als gevolg van het vaccin, staat er verder in de brief. 

Over de vaccins van AstraZeneca en Janssen kwamen berichte naar buiten over zeldzame 
bijwerkingen, in de vorm van tromboseverschijnselen. Een relatief klein aantal mensen dat 
een prik van deze vaccins ontving, ondervond daar ernstige gevolgen aan. Nederland besloot 
het prikken met AstraZeneca en Janssen stil te leggen. Inmiddels wordt het AstraZeneca-
vaccin enkel nog toegediend aan 60-plussers. Wat betreft het Janssen-vaccin wordt nog 
gewacht op een oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). 

Zuyderland ziet dit proces met afgrijzen aan en vraagt de minister om 'te stoppen met dralen 
en onrust zaaien en te insinueren veiligheid te bieden'. ‘De cijfers die de voordelen van 
massavaccinatie aantonen zijn overweldigend. Ze liegen echt niet. Laten we dan landelijk de 
maximale vaart erin brengen’, aldus het ziekenhuis. 

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft inmiddels via een brief 
gereageerd op de noodkreet van Zuyderland. Daarin zegt de Jonge het ongeduld te delen. ‘Hoe 
sneller we vaccineren, hoe eerder we deze crisis achter ons kunnen laten.’ 

In zijn brief licht De Jonge de keuzes rondom het vaccinatieproces verder toe. Zo zegt hij onder 
meer dat het AstraZeneca-vaccin, dat door de patiënt in de brief van het ziekenhuis is 
geweigerd, juist zeer geschikt is voor mensen ouder dan zestig jaar. ‘Dat is wat 
Gezondheidsraad adviseert, dat is wat ik heb besloten. AstraZeneca zetten we in voor mensen 
boven de zestig jaar.’ 

Over het vaccineren van mensen onder de zestig jaar met AstraZeneca zegt De Jonge dat dat 
anders ligt, vanwege de zeer zeldzame gevallen van ernstige bijwerkingen. In Nederland zijn 
bij Lareb acht gevallen van bijwerkingen bekend op ruim vierhonderd duizend AstraZeneca-
vaccinaties. Je kunt de volgende rekensom maken, aldus de voorzitter van de 
Gezondheidsraad: als je zou doorprikken met AstraZeneca, ook onder de zestig jaar kun je 
zestig tot negentig mensen verwachten met deze heel ernstige bijwerking, aldus De Jonge in 
zijn brief. Verder schrijft de zorgminister: ‘De Gezondheidsraad stelt vast dat het risico op 
sterfte door corona voor mensen jonger dan zestig jaar net zo groot of zelfs kleiner is dan het 
risico op sterfte door deze zeer zeldzame, zeer ernstige bijwerking.’ 
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Verderop in zijn brief benadrukt De Jonge dat er alternatieven voorhanden zijn voor 60-
minners: de vaccins van Moderna, Pfizer en Janssen. ‘Noch de volgorde, noch de planning van 
de vaccinatie-operatie lijdt dus onder het besluit om AstraZeneca alleen nog voor 60-plussers 
in te zetten.’ Volgens de minister gaat het vaccineren zo snel als de leveringen van de vaccins. 
‘Dat is dé bepalende factor. We zitten nu op ruim vier miljoen prikken. Over een maand hopen 
we op het dubbele te zitten.’ 

De Jonge noemt het spijtig dat Zuyderland een patiënt op heeft moeten nemen die 
gevaccineerd had kunnen zijn. ‘Het is net zo spijtig dat hij zijn besluit kennelijk heeft 
gebaseerd op zijn angst voor een vaccin dat voor hem veilig was.’ Ook schrijft De Jonge dat 
‘iedere coronapatiënt er één te veel is'. ‘De belangrijkste troef tegen corona is vaccinatie en alle 
inzet is erop gericht die vaccins zo goed en snel mogelijk bij de mensen te krijgen die ze nodig 
hebben.’ 

Aan het einde van zijn brief zegt De Jonge het ziekenhuis binnenkort hoopt te bezoeken. ‘Om 
jullie ervaringen te horen, jullie zorgen, jullie frustratie, jullie wensen.’ 

David Jongen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zuyderland, bedankt de minister voor 
zijn reactie en de toezegging voor versnelde vaccinacties aan zorgpersoneel. Vrijdagavond liet 
het ministerie weten dat vijfendertig duizend zorgmedewerkers onder de zestig jaar die direct 
contact hebben met coronapatiënten vanaf volgende week kunnen worden geprikt met Pfizer, 
of toch met het Janssen-vaccin als dat veilig blijkt. Binnen drie weken hebben zij allemaal een 
prik gehad. Bron: De Stentor, 17 april 2021. 

 

 

Een speciale lichtshow op en bij de Grote Kerk in Apeldoorn, dat vandaag 76 jaar geleden 
werd bevrijd  © Maarten Sprangh 
 

Speciale lichtshow op Grote Kerk in Apeldoorn om 76 jaar vrijheid te 
vieren 

 
Met een speciale lichtshow op en bij de Grote Kerk als knallend slotstuk heeft Apeldoorn de 
bevrijding, vandaag 76 jaar geleden, gevierd. 
 
Deze lichtshow aan de Loolaan was in het kader van het Liberation Light Festival, dat eigenlijk 
een jaar geleden zou plaatsvinden. Dit jaar werd het geheim gehouden voor publiek. De 
gemeente Apeldoorn heeft ook een film gemaakt die op Bevrijdingsdag (5 mei) in première 
gaat. 
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Er werd vandaag op meerdere locaties in de stad stilgestaan bij de bevrijding van Apeldoorn. 
Zo legde burgemeester Ton Heerts vanmiddag met een klein groepje aanwezigen een 
bloemenkrans bij ’t Sluisje. Bron: De Stentor, 17 april 2021.  

 

 
 

© Maarten Sprangh 
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Vol terras in Madrid  © Reuters 
 

Terrassen in Spanje al langer open, hoe gaat het daar met de 
besmettingen? 
 
Spanje kan niet zonder zijn terrassen. Overal in het land zijn ze nu geopend. Tot een 
opmerkelijke toename van besmettingen heeft dat niet of nauwelijks geleid. 
 
Het is in het straatbeeld verreweg het vrolijkste moment van de dag, tussen één en vier uur ’s 
middags, wanneer de terrassen in heel Spanje vollopen met eters voor de lunch. Er wordt 
volop genoten van een eenvoudig menu van drie gangen, of tapas, of een enkel gerecht. Bier, 
water en wijn op tafel, het liefst in de zon. Sommigen zijn net een maand open, anderen al 
meer dan een half jaar. En de Spanjaarden maken er massaal gebruik van. De uitgebreide 
lunch is populairder dan ooit, zeker nu de horeca ’s avonds nog niet open is, behalve in Madrid 
en vanaf volgende week ook in enkele andere regio’s. Bron: De Stentor, 22 april 2021.  
 

Op Mallorca man opgepakt vanwege opzettelijk coronavirus verspreiden 
 
Een 40-jarige man is op het Spaanse eiland Mallorca opgepakt vanwege het moedwillig 
verspreiden van het coronavirus, waardoor collega's besmet raakten en het virus vervolgens 
ook op anderen overdroegen.  
 
Volgens de Spaanse politie wordt de man verdacht van het met opzet toebrengen 
van lichamelijk letsel aan tweeëntwintig mensen, onder wie drie baby's. De politie kwam op 
het spoor van de man na een virusuitbraak in de plaats Manacor op het toeristeneiland. Het 
bleek dat de verdachte ondanks symptomen gewoon naar zijn werk ging en naar 
de sportschool, ofschoon hij meer dan veertig graden koorts had en nieste.  
 
Zijn baas en zijn collega's droegen hem op naar huis te gaan en zich te laten testen, maar hij 
bleef gewoon doorwerken. Ook na zijn coronatest wachtte hij niet thuis de uitslag af. Volgens 
de politie negeerde de man alle adviezen en daagde zijn collega's uit door zijn mondkapje naar 
beneden te trekken, te hoesten en te treiteren met de woorden: ‘Ik ga jullie allemaal aansteken 
met het coronavirus.’ Bron: De Stentor, 24 april 2021. 
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In Frankrijk worden avondklok en reisbeperkingen versoepelt 

De Franse regering is van plan de avondklok en reisbeperkingen binnen het land op 2 mei te 
versoepelen. Dan moet de verwachting dat het aantal nieuwe coronabesmettingen afneemt 
wel bewaarheid worden, zei een bron uit kringen rond president Emmanuel Macron. 

Macron houdt vast aan het doel om restaurants vanaf half mei weer buiten gasten te laten 
bedienen. Restaurants en cafés zijn dicht sinds 30 oktober. 

Ook bioscopen, theaters en musea zouden vanaf half mei weer open kunnen, maar wel met 
een beperkt bezoekersaantal. Ook niet-essentiële winkels zouden dan hun deuren kunnen 
heropenen. 

Scholen moesten deze maand ook dicht, maar crèches en basisscholieren kunnen vanaf 
maandag weer naar de klas. Oudere leerlingen moeten wachten tot 3 mei. 

In Frankrijk geldt vanaf 19.00 uur een avondklok. Inwoners moeten binnen een straal van 10 
kilometer van hun huis blijven, tenzij ze een geldige reden hebben om verder te reizen Die 
maatregelen kunnen worden versoepeld als het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen daalt 
tot onder de 20.000. Dinsdag waren het er ruim 43.000, en werden er 375 coronadoden 
gemeld. De druk op de ziekenhuizen blijft hoog. Bron: De Stentor, 21 april 2021 

Inwoners Frankrijk mogen vanaf 3 mei weer reizen in het binnenland  

Frankrijk gaat een aantal coronamaatregelen vanaf 3 mei versoepelen. Inwoners mogen vanaf 
die dag weer binnenlandse reizen maken. Mogelijk kunnen midden mei ook weer meer zaken 
open, als de coronacijfers dat toelaten. 

De piek van de derde coronagolf lijkt achter ons te liggen, zei premier Jean Castex bij de 
aankondiging van de verlichtingen. Op dit moment moet je in Frankrijk binnen een straal van 
tien kilometer van je huis blijven, tenzij je een geldige reden hebt om verder te reizen. Ook is 
er vanaf 19.00 uur een avondklok. 

Castex maakte duidelijk dat bij verdere vooruitgang restaurants en cafés vanaf half mei gasten 
kunnen bedienen op hun terrassen. Ook bepaalde culturele instellingen zouden dan weer 
open kunnen, net als de winkels die nu nog dicht zijn. Crèches en basisscholen gaan volgende 
week maandag open. Bron: De Stentor, 22 april 2021. 

Frankrijk schort alle vluchten op naar Brazilië 

Frankrijk heeft alle vluchten van en naar Brazilië opgeschort vanwege de Braziliaanse variant 
(P1) van het coronavirus. Ook voert het land een verplichte quarantaine in van tien dagen voor 
reizigers uit Brazilië, Argentinië, Chili en Zuid-Afrika uit bezorgdheid over verschillende 
coronavirusvarianten. De luchtvaartverbindingen met Argentinië, Chili en Zuid-Afrika blijven 
wel intact. 

De toestand in Brazilië verslechtert sinds februari door een uitbraak van een lokale 
variant van het virus. De besmettelijkere en gevaarlijkere coronavariant P1, die in december 
opdook in het Amazonegebied, baart vooral zorgen omdat die zich bijna de helft sneller dan 
de 'klassieke' versie van het virus verspreidt. Mogelijk is de Braziliaanse variant beter bestand 
tegen vaccins en antistoffen na een eerdere besmetting met het coronavirus. 

Dat de vluchten uit Argentinië, Chili en Zuid-Afrika nog wel mogen doorgaan komt volgens de 
Franse autoriteiten omdat de aanwezigheid van Covid-varianten in die landen nog niet 
hetzelfde zorgwekkende niveau heeft bereikt als in Brazilië. 
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Brazilië registreerde zaterdag 2929 nieuwe coronadoden, aldus het ministerie van 
Gezondheid. Meer dan 371.000 mensen zijn in het land overleden aan Covid-19. Er kwamen 
de afgelopen 24 uur meer dan 67.000 besmettingen bij. Meer dan 13,9 miljoen Brazilianen 
zijn besmet of besmet geweest. Bron: De Stentor, 18 april 2021. 

 

 © AFP — Medewerkers van kerkhof Vila Formosa in São Paulo begraven een 
coronaslachtoffer. Het aantal sterfgevallen is zo hoog in de Braziliaanse stad, dat er ook 's 
avonds en 's nachts mensen worden begraven.   

In Brazilië zijn tot en met zaterdag 67.977 coronadoden geteld sinds begin april. Het land 
heeft daarmee het record van maart overschreden, toen meer dan 66.000 sterfgevallen werden 
geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. 

In het land met 212 miljoen inwoners zijn in de afgelopen 24 uur 3.076 doden gevallen, 
waarmee het totale aantal sinds 1 april op 67.977 staat. In heel maart werden 66.573 
sterfgevallen geregistreerd. 

Ondanks het nieuwe maandelijkse record, stabiliseert het aantal doden, meldt de Braziliaanse 
overheid. 

Brazilië is momenteel na de VS het zwaarst getroffen land ter wereld. Het aantal gevallen en 
sterfgevallen begon vanaf januari exponentieel toe te nemen, terwijl president Jair 
Bolsonaro het risico van het virus stelselmatig bagatelliseerde. Een parlementaire 
commissie begint volgende week aan een onderzoek naar de manier waarop Bolsonaro's 
regering de coronacrisis heeft aangepakt. 

Dus dusver is bijna zes procent van de bevolking in Brazilië gevaccineerd. Dat komt neer op 
zo'n 12,4 miljoen mensen. Bron: AD, 25 april 2021. 
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In  Peru in winkels en andere drukke plekken twee mondkapjes verplicht 

Peru heeft zaterdag een decreet uitgevaardigd dat het gebruik van twee 
mondkapjes tegelijk verplicht maakt in winkels en op andere drukke plekken. Het land hoopt 
hiermee het stijgende aantal coronabesmettingen de kop in te drukken. De maatregel gaat 
maandag in. 

‘Het dragen van een dubbel masker is verplicht bij het betreden van plaatsen waar een risico 
op samenscholingen bestaat, zoals winkelcentra, supermarkten, markten en apotheken’, 
aldus het decreet. Eerder werd het gebruik van een spatscherm al aangeraden op dezelfde 
locaties. 

Tot nu toe telde het land zo'n 1,7 miljoen coronabesmettingen en overleden meer dan 59.000 
mensen aan het virus. De vaccinatiecampagne verloopt traag door een gebrek aan vaccins. 
Bron: AD, 25 april 2021.  

Honderdveertig Fransen kregen zoutoplossing in plaats van coronavaccin 

Honderdveertig Fransen hebben in Epernay een zoutoplossing toegediend gekregen in plaats 
van een coronavaccinatie van het middel Pfizer/BioNTech. De Franse gezondheidsdiensten 
zeggen dat de fout kort na de prikken werd ontdekt en is onderzocht. 

Dinsdag even na 12.00 uur kwamen de mensen die inentingen geven erachter dat ze niet met 
een coronavaccin aan het prikken waren. ‘Direct nadat we erachter kwamen zijn we 
een onderzoek gestart’, aldus het ziekenhuis in de stad Reims, dat de leiding heeft over het 
vaccinatiecentrum in Epernay. Hoe het fout kon gaan, is niet bekendgemaakt. 

De zoutoplossing is niet gevaarlijk. De honderdveertig mensen zijn donderdag gebeld en 
hebben gisteren alsnog een prik gekregen, of ze worden 28 april alsnog ingeënt tegen het 
coronavirus. Bron: AD, 24 april 2021. 
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Deel kabinet wil starten met openingsplan te beginnen met openen 
terrassen 

Een deel van het demissionaire kabinet overlegt zondagmiddag of het mogelijk is om eind april 
een begin te maken met een beoogd openingsplan, waaronder een heropening van terrassen. 
De meest bij de coronacrisis betrokken bewindslieden laten zich in het Catshuis daartoe op 
de hoogte stellen over de laatste ontwikkelingen met het virus door onder anderen Jaap van 
Dissel van het RIVM. Tot nu toe werden beoogde versoepelingen steeds uitgesteld. 

Het kabinet wil de maatschappij de komende maanden in vijf stappen uit de 
harde lockdown halen, mits de cijfers de goede kant op gaan. Op 28 april is een eerste stap 
voorzien. Naast de terrassen gaat het ook om de afschaffing van de 
avondklok, thuisbezoek naar twee personen per dag en winkels die meer 
verkoopmogelijkheden zouden krijgen. Ook zouden vanaf 26 april de hogescholen en 
universiteiten heropenen voor in ieder geval één dag per week fysiek onderwijs. 

Maar de afgelopen dagen toonde premier Mark Rutte zich er somber over of alles nog deze 
maand lukt. Als het niet gaat, schuift de uitvoering van het plan een week op. Het kabinet 
heeft gezegd nu per week over de situatie en mogelijke afschalingen te zullen beslissen. Het is 
volgens ingewijden ook mogelijk dat er maar één of twee van alle versoepelingen die in de 
eerste stap zijn bedacht, toch nog in april worden doorgevoerd. 

Een afschaling hangt af van de dagelijkse opnamen van coronapatiënten in ziekenhuizen, 
omdat zij daar nog steeds voor een enorme druk zorgen, meldden Rutte en zorgminister Hugo 
de Jonge dinsdag. Ze willen dat eerst de piek van de huidige derde coronagolf is bereikt. De 
afgelopen zeven dagen liep het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen echter weer op. 
Zaterdag waren het er ruim 8300. 

Vanaf maandag zal wel de buitenschoolse opvang weer opengaan, onder dezelfde voorwaarden 
als de basisscholen. Bron: De Stentor, 18 april 2021. 

Burgemeesters willen terrassen open op 28 april; Redteam kijkt met 
verbazing naar versoepelplannen 

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad gaan het kabinet vandaag nogmaals adviseren 
om de terrassen op 28 april open te gooien. Die hadden wat hen betreft al eerder open 
gemogen, maar voorzitter Hubert Bruls zegt dat het ‘nu echt nodig’ is om de samenleving meer 
ruimte te geven. 

Tegelijkertijd klinkt er bij leden van het Redteam verbazing over de plannen van het kabinet 
de maatregelen te versoepelen. Volgens de Nijmeegse arts-microbioloog Bert Mulder van het 
onafhankelijke expertteam moet je ‘wel heel erg in fantasy geloven’ om een positieve trend in 
de coronacijfers te zien. Bron: De Stentor, 19 april 2021.  

‘Sein op groen’ voor versoepelingen: terrassen open, avondklok weg 

Op 28 april worden de strengste coronamaatregelen versoepeld, melden Haagse bronnen. De 
seinen staan ‘op groen’ voor de eerste openingsfase, al zullen terrassen maar beperkt open 
kunnen. Morgen is er weer een persconferentie.  

De versoepelingen zijn niet zonder voorwaarden. Een van de scenario's is dat de terrassen om 
zes uur ‘s avonds dicht moeten, bevestigt een ingewijde. ‘Maar het besluit daarover moet nog 
genomen worden.’ Dat tijdstip kan nog wijzigen.      
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De vorige week gepresenteerde openingsstrategie van het kabinet voorziet op 28 april de 
beëindiging van de avondklok (en verruiming van de thuisbezoekregels), ook kunnen terrassen 
dus worden heropend en winkels krijgen ruimere mogelijkheden.  

Hoewel de besmettingscijfers nog relatief hoog zijn, kreeg het kabinet gisteren in het Catshuis 
‘lichtpuntjes’ voorgespiegeld, zei minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) vanmiddag 
voor aanvang van een overleg. ‘In de ziekenhuizen is het nog vol en razend druk, maar we zien 
wel een afname in het dagelijks aantal mensen dat in het ziekenhuis terecht komt.’ Vandaag 
turft het RIVM ruim 7.000 nieuwe infecties, iets lager dan het weekgemiddelde, in de 
ziekenhuizen liggen nu 2.544 coronapatiënten, 66 meer dan zondag. Daarvan liggen er 813 
op de IC (5 meer dan gisteren).  

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) wilde niet vooruitlopen op de persconferentie 
van morgen: ‘Vorige week was het te vroeg om die stap te zetten, maar we kijken week tot 
week. Aan de ene kant zijn we aan de zorg verplicht om geen domme dingen te doen in het 
zicht van de haven, aan de andere kant moeten we de ruimte die er is daadwerkelijk te 
benutten. Je moet de cijfers over afgelopen week bekijken in combinatie met de prognoses 
voor de komende week, die hebben we pas afgelopen zondag gekregen. Op basis daarvan 
komen we tot een oordeel.’  

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA): ‘Ik wil niet zeggen dat we het licht 
hebben gezien, maar we gingen wel met een goed gemoed naar buiten bij het 
Catshuis.’ Haagse bronnen zeggen daarom dat er ‘groen licht’ gloort. Premier Mark Rutte en 
minister De Jonge geven morgen een persconferentie.  

Ook binnen het OMT klinken optimistische teksten, al zijn de experts voorzichtiger over het 
moment waarop alles mogelijk wordt: ‘De afvlakking, het plateau, is te zien. Je kan altijd 
langer wachten om zeker te zijn, maar dat is aan de politiek.’ Een andere ingewijde zegt: ‘De 
modellen gaan de goede kant op. Je kan alleen twijfelen of 28 april al het moment is, of dat 
een week later toch beter is.’  

Betrokkenen gaan er vanuit dat de terugslag minder heftig wordt als de aantallen infecties en 
ziekenhuisopnames toch weer oplopen na versoepelingen. Met honderdduizenden vaccinaties 
per week, steeds meer mensen die het virus hebben gehad en een seizoenseffect zal een ‘vierde 
golf’ lager uitvallen dan de eerdere drie hausses, verwachten kenners. 

Als het kabinet dinsdag toch besluit versoepelingen uit te stellen, zou dat een blamage zijn na 
al het positivisme. Juist vorige week lanceerden Rutte en minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) het nieuwe ‘openingsplan’. Een zes-stappenstrategie van versoepelingen 
om tot een ‘normale zomer’ te komen. Stap één daarbij vormen de versoepelingen van 28 april. 
Als daar morgen alsnog een streep door moet, is het ‘gejojo’ tussen blijdschap een 
teleurstelling een feit. Dat zou na de vorige heropeningsplannen – een routekaart, regionale 
aanpak – weer een nederlaag zijn. Bron: AD, 19 april 2021. 

AstraZeneca brengt versie op de markt die Afrikaanse variant kan 
bestrijden 

AstraZeneca kan eind 2021 een versie van het coronavaccin gereed hebben die de Zuid-
Afrikaanse variant van het virus kan bestrijden. Dat zei Sarah Walters van AstraZeneca 
zondag in een interview met de Oostenrijkse krant Kurier. 

Studies lijken er op dit moment op te wijzen dat AstraZeneca minder effectief is tegen de Zuid-
Afrikaanse variant. Volgens Walters zijn die studies echter nog te klein om definitieve 
conclusies aan te verbinden. 
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‘Intussen’, zei Walters, ‘Zijn AstraZeneca en Oxford University begonnen met modificaties aan 
het vaccin voor deze variant van het virus. We verwachten dat die eind dit jaar klaar is.’ Bron: 
De Stentor, 18 april 2021. 

120.000 mensen hebben petitie ondertekend die moet zorgen dat 538 
Oranjedag niet doorgaat 

Inmiddels hebben honderdtwintig duizend sympathisanten de petitie ondertekend die 
Amphia-dokter Rogier Crolla zaterdag startte om ervoor de zorgen dat 538 Oranjedag zaterdag 
24 april niet doorgaat. Door de enorme belangstelling ligt petities.nl er regelmatig uit. De site 
is overbelast. 

Crolla vindt het proefevenement minachtend richting de zorgmedewerkers van het Bredase 
ziekenhuis dat vierhonderd meter bij het feestterrein vandaan staat. 

De gemeente Breda heeft het kabinet gevraagd of het nog steeds achter het testevenement 538 
Oranjedag staat. ‘We zien de maatschappelijke onrust’, staat in een statement. ‘We zien ook 
de handtekeningen onder de petitie.’ Het kabinet heeft nog niet geantwoord. 

Breda zegt dat de gemeente 'ja' heeft gezegd tegen 538 Oranjedag om te helpen bij de realisatie 
van de doelstellingen van de Fieldlabs. ‘Het doel van deze onderzoeken is om wetenschappelijk 
vast te stellen of evenementen zoals 538 Oranjedag veilig gehouden kunnen worden. Het is 
een volgende stap naar het openen van de samenleving, daar werken we graag aan mee.’ 

Volgens Fieldlab Evenementen is het eventueel afgelasten van 538 Oranjedag aan Radio 538, 
de landelijke overheid of de gemeente Breda.  Bron: De Stentor, 18 april 2021.  

Inmiddels hebben al ruim 150.000 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 mogen 10.000 mensen aanwezig zijn op het 
Chasséveld in Breda. De initiatiefnemers van de petitie, onder wie chirurg Rogier Crolla, 
hebben daar geen enkel begrip voor. ‘Het vieren van een feest met 10.000 man op 400 meter 
van een door covid overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en 
zorgverleners’, schrijven ze. 

Ook horecaondernemers in Breda zijn niet opgezet met het testevenement. Zij voelen zich 
geschoffeerd dat er zo'n groot evenement mag plaatsvinden, terwijl zij al maanden niemand 
meer mogen ontvangen. Maandag is er een extra vergadering waarin de Bredase burgemeester 
Paul Depla tekst en uitleg moet geven aan de gemeenteraad over het evenement. 

De gemeente Breda zegt verder dat de gemeente ja heeft gezegd tegen 538 Oranjedag om te 
helpen bij de realisatie van de doelstellingen van de Fieldlabs. ‘Het doel van deze onderzoeken 
is om wetenschappelijk vast te stellen of evenementen zoals 538 Oranjedag veilig gehouden 
kunnen worden. Het is een volgende stap naar het openen van de samenleving, daar werken 
we graag aan mee.’ 

Zaterdagavond, rond 19.30 uur, hadden ruim 11.000 mensen de online petitie ondertekend. 
Zondagochtend waren het er al meer dan 100.000, en stijgende. Vanwege de toenemende 
interesse begint ook de website, waarop de petitie staat, het moeilijk te krijgen. Bezoekers 
krijgen regelmatig de volgende boodschap te lezen: ‘Petities.nl is tijdelijk niet beschikbaar. Het 
is momenteel erg druk.’ Tijdens de middag lag de site even volledig plat. 
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Vanwege de coronapandemie heeft het ziekenhuis de operatiecapaciteit met zeker de helft 
teruggebracht en zijn de operatiekamers alleen beschikbaar voor acute en urgente zorg. 
Artsen beoordelen dagelijks of een operatie echt noodzakelijk is of uitgesteld kan worden. Een 
Amphia-woordvoerder zei eerder al zorgen te hebben over het feest, omdat door het gebruik 
van drugs of drank acute medische situaties kunnen ontstaan. 

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. 

In Nederland overleden reeds 16.904 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Bron: De 
Morgen, 18 april 2021.  

 

Op het Chasséveld in Breda is de opbouw van het 538 Koningsdag feest in volle gang. © Jeffrey 
Groeneweg/Qphoto 
 
 

Bredase politiek twijfelt over doorgaan 538 Oranjedag: ‘kun je nog goed 
doen?’ 
 
De politiek in Breda twijfelt of het testevenement 538 Oranjedag nog kan doorgaan na alle 
ontstane commotie. Het debat hierover dat vanavond plaatsvindt belooft ongemeen spannend 
te worden, leert een rondgang langs alle fractievoorzitters in Breda. 
 
Vanavond vergadert de Bredase gemeenteraad over het Fieldlab-event 538 Oranjedag. Kan 
dat zaterdag in hun ogen nog doorgaan? En hoe denken politici over de wijze waarop 
burgemeester Paul Depla het evenement naar Breda haalde? Vragen waarover zij voorafgaand 
aan het debat hun gedachten laten gaan. Voor de goede orde: de coalitie in Breda bestaat uit 
VVD (11), D66 (5) en de PvdA (4). En het eindoordeel ligt nog altijd bij Depla zelf. Bron: BN De 
Stem, 19 april 2021. 
 
Politie gaat staken tijdens 538 Oranjedag 
 
‘Geen cao, geen vaccinatie, onduidelijk beleid en dreigende openbare orde 
problemen geven geen andere keuze', staat in een oproep van politievakbond ACP. De bonden 
roepen collega's op het werk neer te leggen, mochten ze op 24 april worden ingezet bij 
het testproject 538 Oranjedag in Breda. 
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Over het proefevenement, waar 10.000 mensen bij elkaar zullen zijn, ontstond de afgelopen 
dagen ophef. Het kabinet zegt ondanks kritiek door te willen gaan met de Fieldlab-
evenementen. De beslissing om dergelijke evenementen door te laten gaan, legt het kabinet 
bij de gemeenten. 
 
Minister Van Ark voor Medische Zorg snapt dat er in de zorgsector bezorgdheid bestaat over 
de proefevenementen die de komende tijd worden georganiseerd, zoals het Oranjedag-feest 
van Radio 538. ‘Tegelijkertijd zijn er ook afspraken gemaakt over Field Labs, en 
de bevoegdheid daarvoor ligt bij de gemeente.’ 
 
De bewindsvrouw ziet een 'aantal dilemma's'. Aan de ene kant is er de drukte in de zorg, maar 
aan de andere kant zijn er 'ondernemers bij wie het water aan de lippen, over de lippen staat', 
zegt Van Ark. ‘Die willen laten zien, en wetenschappelijk bewezen zien, hoe het wel kan.' Bron: 
De Stentor, 119 april 2021. 
 

 

Volop werkzaamheden op het Chasséveld. © Pix4Profs/ Ramon Mangold 
 
 

Opbouw van 538 Oranjedag in Breda in volle gang, terwijl de discussie 
over het doorgaan voortduurt 
 
Terwijl niet duidelijk is of 538 Oranjedag in Breda komende zaterdag wel doorgaat, rijden 
vrachtwagens en heftrucks af en aan. Het podium op het Chasséveld wordt opgebouwd, eet- 
en dranktentjes en mobiele toiletten krijgen een plek. Tientallen medewerkers zijn druk in de 
weer. 
 
Het hele Chasséveld is afgezet met hekken. Buiten het terrein laat Joost Verdaasdonk zijn 
hond uit. Hij woont in een appartement met uitzicht op het plein. Verdaasdonk plaatst grote 
vraagtekens bij het event dat wordt georganiseerd onder de paraplu van Fieldlab 
Evenementen. Bron: BN De Stem, 19 april 2021.   
 
 

Politie houdt rekening met protesten tegen 538 Oranjedag 
 
De politie houdt rekening met protesten tijdens het omstreden testevenement 538 
Oranjedag in Breda komende zaterdag. Dat zei een woordvoerder van de politie vandaag.  
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Ook de mogelijk aanzuigende werking, de verkeersstromingen en risico's voor de openbare 
orde zijn meegenomen. ‘We hebben allerlei scenario's ontwikkeld van heel positief tot heel 
negatief’, aldus de woordvoerder. 
 
De Nederlandse Spoorwegen zeggen dat zij graag eerder op de hoogte waren gebracht van de 
538-oranjedag én van het andere grote testevenement, het  Startschotgala op 1 mei in de 
Achterhoek. ‘Als we bijtijds waren geïnformeerd was dat wel fijn geweest.’, aldus een NS-
woordvoerder. Wel zeggen ze voorbereid te zijn op de events. Bron: De Stentor, 19 april 2021. 
 

 

Rogier Crolla, chirurg in het Amphia, is als particulier initiatief een petitie gestart om duidelijk 
te maken van het testevenement 538 Oranjedag op 24 april tot grote zorgen leidt onder de 
zorgmedewerkers in het ziekenhuis. © archieffoto Beeld Werkt 
 
 

Dokter Crolla van Amphia overweldigd door succes petitie: ‘Ik hoop dat 
duidelijke signaal wordt opgepikt’ 
 
BREDA - Dokter Rogier Crolla heeft zondagmiddag gereageerd op het succes van zijn petitie, 
waarmee hij extra aandacht vraagt voor hoge werkdruk in het Amphia-ziekenhuis waar hij 
werkt, in combinatie met het verzoek het testevenement 538 Oranjedag af te gelasten. ‘Ik wil 
het publiek, de artiesten en 538 hun feest niet afnemen, maar dit is niet de juiste tijd en het 
juiste moment.’ 
 
De chirurg van het Bredase ziekenhuis zette zaterdag op persoonlijk initiatief de online petitie 
op. Het was zijn reactie op de keuze van burgemeester Paul Depla om zaterdag 24 april op het 
Chasséveld 10.000 mensen bijeen te brengen voor het muziekspektakel 538 Oranjedag.  Bron: 
BN De Stem, 18 april 2021. 
 
 

Petitie tegen 538 Oranjefeest is 200.000 keer ondertekend 
 
De petitie tegen het 538 Oranjedag-feest in Breda is 200.000 keer ondertekend. Chirurg 
Rogier Crolla, initiatiefnemer van de petitie, zegt ontzettend verrast te zijn door de 
overweldigende aandacht voor de actie. ‘Het succes van deze petitie en alle media-
aandacht, laat zien hoe zeer dit in Nederland leeft en hoe hier over gedacht wordt’, zegt Crolla.  
 
De chirurg heeft de petitie om meerdere redenen opgezet, onder andere omdat er volgens hem 
een verschil is tussen wat de samenleving denkt dat er aan de hand is, en wat er echt speelt in 
ziekenhuizen. ‘Wij breiden onze ic-capaciteit inmiddels evenveel uit als tijdens de eerste golf, 
de uitslaapkamers zijn weer ingericht als ic en heel veel operaties zijn geschrapt. We maken 
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nu misschien wel hardere keuzes wie wel of niet geopereerd kan worden. Dagelijks sta ik 
patiënten te woord van wie de operatie wordt uitgesteld. En dan wordt er vlak bij het 
ziekenhuis zo’n festival georganiseerd.’ 
 
Ondanks de groeiende commotie omtrent het testfestival wil burgemeester Paul Depla nog 
niet reageren. Depla moet zich maandagavond wel verantwoorden tijdens een ingelast debat 
met de gemeenteraad. Die wil weten waarom hij zonder overleg heeft besloten dat 538 naar 
Breda kon komen. Ook hebben veel omwonenden zich negatief uitgelaten over het feest: er 
zijn bij de gemeente achttien A4'tjes aan reacties binnengekomen. Bron: De Stentor, 18 april 
2021. 
 

Radio 538 betreurt ophef over Oranjedag, maar evenement gaat door: ‘we 
snappen onder welke hoge druk de zorg staat’ 
 
Honderdveertigduizend sympathisanten hebben de petitie ondertekend die Amphia-dokter 
Rogier Crolla zaterdag startte om ervoor te zorgen dat 538 Oranjedag zaterdag 24 april niet 
doorgaat. De organisatie betreurt het en snapt de ophef: ‘We snappen uiteraard onder welke 
hoge druk de zorg op dit moment staat’, meldt een woordvoerder van Talpa. Door de enorme 
belangstelling ligt de petities.nl er regelmatig uit. De site is overbelast. 
 
Crolla vindt het proefevenement minachtend richting de zorgmedewerkers van het Bredase 
ziekenhuis dat vierhonderd meter bij het feestterrein vandaan staat. Als het aan organisator 
538 ligt gaat het Fieldlab-evenement door, maar betreurt het de ophef wel: ‘We snappen 
uiteraard onder welke hoge druk de zorg op dit moment staat’, meldt een woordvoerder van 
Talpa Radio, de overkoepelende organisatie waar Radio 538 onder valt.  Bron: BN De Stem, 
18 april 2021. 

 

 

Een optreden van Maan tijdens 538 Koningsdag in Breda, editie 2019  © Marcel van Dorst 
 
 

Breda legt bal over doorgaan 538 Oranjedag bij kabinet: ‘we wachten op 
een antwoord’ 
 
BREDA/DEN HAAG - Met het toenemen van de sociale onrust rond het testevenement 538 
Oranjedag in Breda op zaterdag 24 april, rijst de vraag of het nog moreel verantwoord is het 
festival door te laten gaan. Breda legt de bal voor het antwoord op die vraag bij het kabinet, 
zo blijkt uit een verklaring van de gemeente.  
 
De petitie van Amphia-arts Rogier Crolla - ‘Met 538 de zorg geminacht’ - is een groot succes 
met vele verontruste ondertekenaars, die bang zijn dat het evenement voor extra druk op de 
toch al overvolle ziekenhuizen gaat zorgen.  Bron: De Stentor, 18 april 2021.  
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Burgemeester Paul Depla van Breda gaat adviezen afwegen 
 
Eerst moeten alle adviezen over het organiseren van het testevenement 538 Oranjedag in 
Breda zorgvuldig worden afgewogen, voordat er een vergunning wordt verleend voor het 
evenement. Dat zei burgemeester Paul Depla zondagavond in het programma Nieuwsuur. 
‘Op basis van de adviezen van de politie, gezondheidsdiensten en de gemeente ga ik kijken: is 
het verantwoord om het evenement vergund te krijgen?’, zei Depla. Tegelijkertijd luistert Depla 
naar de maatschappelijke onrust en de opmerkingen van mensen die verontwaardigd zijn over 
het evenement. ‘We nemen hun zorgen serieus’, zei de burgemeester. 
 
Verder zei Depla de gemeenteraad van maandagavond af te willen wachten voordat hij een 
keuze maakt over het wel of niet verlenen van een vergunning voor het evenement. 
 
Depla zei eerder vandaag nog achter het evenement te staan. ‘We willen zorgen dat we iets 
kunnen leren van het evenement. Want we leren ervan, niet alleen voor Breda maar voor heel 
Nederland.’ Daar wil Depla met Breda een bijdrage aan leveren.  Bron: De Stentor, 18 april 
2021. 
 

 

Burgemeester Paul Depla tijdens de persconferentie. De gemeente Breda geeft geen 
vergunning voor het evenement 538 Oranjedag dat zou plaatsvinden in de stad. © ANP  
 
 

Omstreden 538 Oranjedag gaat niet door, gemeente geeft geen 
vergunning 
 
De burgemeester van Breda geeft geen vergunning voor het fieldlab-testevenement 538 
Oranjedag, dat zaterdag zou plaatsvinden in de stad. Vanwege de oplopende maatschappelijke 
onrust kan het evenement niet meer veilig en verantwoord in het kader van de openbare orde 
plaatsvinden. ‘Er is zoveel commotie en onrust hierover. Dat is doodzonde, maar het is niet 
anders’, aldus burgemeester Paul Depla. Radio 538 komt nu met een alternatief 
Koningsdagfeest.  
 
Er zouden tienduizend mensen worden toegelaten bij het festival, maar de politie kreeg volgens 
de gemeente steeds meer signalen dat 538 Oranjedag voor- en tegenstanders van het 
coronabeleid en de fieldlabs aan zou trekken met alle veiligheidsrisico’s van dien. ‘Als 
burgemeester sta ik pal voor de veiligheid van de politieagenten, omwonenden en bezoekers 
van het evenement. Ik betreur het, maar op basis van deze informatie kan ik niet anders dan 
geen vergunning verlenen voor 538 Oranjedag op 24 april op het Chasséveld’, aldus Depla. 
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Het kabinet en fieldlab evenementen sloegen eerder de handen ineen. Zij benaderden Radio 
538 voor het fieldlab van 538 Oranjedag. De fieldlabs van het kabinet hebben als doel om 
onderzoek te doen naar hoe de samenleving weer op verantwoorde wijze kan openen. Breda 
wilde graag gaststad voor 538 Oranjedag zijn ‘omdat het past in de lijn van het college van 
burgemeester en wethouders om te kijken naar wat er – in deze voor veel partijen enorme 
zware coronacrisis – wél kan'.  
 
Op het testevenement kwam hevige kritiek. Ruim 200.000 sympathisanten ondertekenden de 
petitie die chirurg Rogier Crolla zaterdag startte om ervoor te zorgen dat het feest niet door 
zou gaan. De organisatie betreurde de ophef, maar heeft wel begrip: ‘We snappen uiteraard 
onder welke hoge druk de zorg op dit moment staat’, meldde een woordvoerder van Talpa 
eerder.  
 
De politiebond had ook kritiek en overwoog een actie. Verder was de Bredase horeca was niet 
te spreken over de keuze van de gemeente. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge dacht 
dat ‘de risico’s verantwoord waren’. Hij wees er eerder op dat er al proefevenementen met 
enkele duizenden bezoekers zijn geweest, en dat daar voor zover bekend geen grote groepen 
mensen het coronavirus hebben opgelopen. 
 
Alle bezoekers zouden vooraf getest worden. De minister benadrukte daarnaast dat het 
belangrijk is te ‘oefenen’ met het soort evenementen dat het kabinet straks weer op grotere 
schaal mogelijk wil maken. ‘Dat zijn stappen die nodig zijn voor het heropenen van de 
samenleving.’  
 
Door de onrust zag de gemeente geen andere optie dan geen vergunning verlenen. ‘De 
omstandigheden van het evenement zo veranderd dat het leidt tot onaanvaardbare risico’s 
voor de openbare en veiligheid’, aldus de gemeente. Daarnaast ligt er een negatief advies van 
de GHOR over het fieldlab. 
 
Op dinsdag 27 april viert 538 Koningsdag op een alternatieve manier. Nu de gemeente 
vanwege veiligheidsredenen besloten heeft dat het feest niet door kan gaan, werkt 538 aan 
een alternatief, in samenwerking met de artiesten en 538-dj’s. Alle tienduizend bezoekers 
krijgen het volledige bedrag van hun ticket automatisch terug, zo laat de zender weten. 
 
Alle mensen die een kaart hebben gekocht voor 538 Oranjedag krijgen automatisch hun geld 
terug. Het geld wordt zo snel mogelijk teruggestort. Bron: De Stentor, 19 april 2021. 
 
 

Politiebond ACP blij dat 538-feest Breda niet doorgaat 
 

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP vindt het goed nieuws dat het 
proefevenement 538 Oranjedag in Breda komende zaterdag niet doorgaat. De gezamenlijke 
politiebonden riepen agenten op om het werk neer te leggen rond het veelbesproken 
Fieldlabfestival, waar 10.000 bezoekers werden verwacht. 
 
Van de Kamp denkt dat de aangekondigde werkonderbreking van agenten zeker meegespeeld 
heeft bij het besluit van de gemeente Breda om geen vergunning te verlenen. De gemeente zei 
vanmiddag dat het evenement niet door kan gaan vanwege de maatschappelijke onrust. Die 
zou kunnen leiden tot onaanvaardbare risico's voor de openbare orde en veiligheid. Ook lag 
er een negatief advies van de GGD. 
 
‘De Fieldlab-aanpak past niet bij deze tijd’, vindt Van de Kamp. ‘Agenten en andere 
hulpverleners worden niet gevaccineerd, maar ze lopen wel een bovengemiddeld risico op 
besmetting.’ 
 
Ook hekelt hij het geld dat is gemoeid met de organisatie van testevenementen. Daarvoor is 
in totaal 925 miljoen euro gereserveerd. Het is niet zeker dat het hele bedrag zal worden 
gebruikt, maar volgens Van de Kamp kan het geld hoe dan ook beter in de zorg worden 
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gestoken. ‘Bij de politie hebben we het al niet breed, maar in de zorg worden ze helemaal 
slecht behandeld.’ Bron: NOS, 19 april 2021. 
 
 

Breda dreigde vol te stromen tijdens 538 Oranjedag: ‘het werd een 
kookpan’ 
 
Breda vreesde een te grote toestroom van mensen naar de stad naar aanleiding van 538 
Oranjedag, en besloot daarom de stekker uit het evenement te trekken. Dat stelt 
burgemeester Paul Depla van Breda in een persconferentie maandagavond. Nog altijd houdt 
de politie rekening met een grote toeloop komende zaterdag. 
 
Op het stadskantoor in Breda gaf Paul Depla maandagavond tekst een uitleg over het niet 
vergunnen van 538 Oranjedag op zaterdag 24 april. Dat deed hij samen met Frederiek 
Schouwenaar, politiechef van district de Baronie. Bron: BN De Stem, 19 april 2021.   
 

 
 

 
Grapperhaus vind het verstandig dat 538 Oranjedag is afgelast 
 
Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) noemt het verstandig dat burgemeester Paul Depla 
van Breda het grootschalige Fieldlab in zijn stad heeft afgelast. De openbare orde stond onder 
druk na verschillende geluiden van protesten. Het kabinet staat nog achter het experiment. 
‘Maar het is goed om de test niet nu, in deze fase, te doen’, zegt hij na afloop van het 
Veiligheidsberaad. 

De minister is positief gestemd over het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames. 
‘De ontwikkelingen laten heel duidelijk zien dat wij de piek bereikt hebben. Achter de donkere 
wolken begint licht te gloren.’ 
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Dat was bij het voorgaande overleg met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's anders. 
‘Vorige week waren de burgemeesters te vroeg, te ongeduldig.’ Toen stonden de gezichten van 
de burgemeesters na afloop ook een stuk 'minder zonnig', zoals de bewindsman het omschrijft. 
Grapperhaus geeft nu aan dat hij in een positieve grondhouding zit. ‘Morgen tijdens de 
persconferentie wordt duidelijk wat dat betekent. Van daaruit gaan we verder.’ Bron: De 
Stentor, 19 april 2021.  

 

Horeca wil voor 1 juni volledig openen 
 
De horeca wil voor 1 juni weer volledig openen, nu volgens brancheorganisatie Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN) het draagvlak voor de coronamaatregelen afneemt en het aantal 
besmettingen stabiliseert. 

Door horecabreed versoepelingen door te voeren voor zowel eet- en drinkgelegenheden (binnen 
en buiten), hotels en door op korte termijn ook te kijken naar mogelijkheden voor avond- en 
nachtclubs, kan de horeca een alternatief bieden voor de toenemende druk op de openbare 
ruimte en de basis leggen voor het herstel van de branche van de coronacrisis, stelt KHN-
voorzitter Robèr Willemsen. 

Ingewijden in Den Haag hebben gemeld dat er versoepelingen van de coronamaatregelen voor 
de horeca aankomen per 28 april. Daarbij kunnen de terrassen onder voorwaarden weer 
heropenen. Er wordt naar verluidt gedacht aan een maximum van twee mensen aan één 
tafeltje of meer als de mensen uit hetzelfde huishouden komen. Ook zou de opening gepaard 
gaan met een eindtijd. 

De heropening van terrassen alleen is voor KHN onvoldoende, zegt Willemsen. De organisatie 
wil geen restricties meer: geen eindtijd en geen maximumaantal personen per terras en per 
tafel. Bron: De Stentor, 19 april 2021.  
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Burgemeesters Veiligheidsberaad blij met eerste stappen openingsplan 

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn blij nu het lijkt dat de eerste stappen van 
het openingsplan kunnen worden gezet. Al weken adviseren zij het kabinet buitenactiviteiten 
zoals terrassen, markten en dierentuinen weer toe te staan. ‘Wij zijn er erg voor om stappen 
te zetten en mensen perspectief te bieden’, zegt Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen. 

Bruls kan nog niet aangeven welke voorwaarden er gaan gelden voor onder meer terrassen, 
als zij inderdaad open mogen. ‘Dit gaat uitdagingen opleveren. Alles wat je gaat openstellen of 
aan maatregelen versoepelt, levert nieuwe vragen op. Maar dat hebben we vorig jaar ook 
meegemaakt. Mensen perspectief bieden door dingen te versoepelen, weegt verreweg op tegen 
de nieuwe vragen die het oplevert.’ Bron: De Stentor, 19 april 2021. 

Drie reizigers negatief getest op Rhodos 
 
Van de vier Rhodos-reizigers die gisteren getest zijn op het coronavirus tijdens hun 
proefvakantie met Sunweb, zijn er drie negatief getest. Bij een van de vier deelnemers viel de 
uitslag van de PCR-test in het grensgebied, waardoor niet met honderd procent zekerheid te 
zeggen is dat deze persoon niet besmet is.   
 
De reiziger blijft in quarantaine en wordt vandaag opnieuw getest. 

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. Bron: De Stentor, 18 april 2021.  

Laatste reiziger Rhodos negatief getest 

Ook de laatste reiziger van de testvakantie van Sunweb op het Griekse Rhodos is negatief 
getest. De reiziger viel gisteren nog buiten de grenswaarden van zijn PCR-test, waardoor niet 
met zekerheid gezegd kon worden dat er geen besmetting was. 

Zojuist is bekend geworden dat de vierde deelnemer ook een negatieve PCR-test heeft, meldt 
Sunweb. De Griekse arts heeft deze verklaring afgegeven.  

De deelnemer, en kamergenoot, zijn uit quarantaine en mogen volgens protocol weer deel 
uitmaken van de groep. Aanstaande maandagochtend wordt er volgens protocol nog een 
sneltest bij alle reizigers afgenomen binnen vier uur voor vertrek naar Nederland. Bron: De 
Stentor, 18 april 2021.  

Proefvakantie op Rhodos zit erop 

De proefvakantie op Rhodos zit erop. De 188 Nederlanders keren vandaag terug naar huis. 
Vorige week testten vier vakantiegangers positief, maar bij een nieuwe test bleek geen van hen 
corona te hebben. Voor terugkeer heeft iedereen een negatieve coronatest afgelegd. 
Reisorganisatie Sunweb spreekt van een geslaagde proef. Bron: De Stentor, 19 april 2021. 

Wie mee wil naar Gran Canaria kan zich melden 

Geïnteresseerden voor de proefvakantie naar Gran Canaria kunnen zich vanaf 10.00 uur 
aanmelden voor de reis, die wordt opgezet door reisorganisaties Corendon en TUI, samen met 
de Nederlandse overheid. 
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De reisorganisaties verwachten dat het opnieuw storm zal lopen met de aanmeldingen. Bij de 
eerste coronatestreis naar Rhodos kreeg reisorganisatie Sunweb zo’n vijfentwintig duizend 
aanmeldingen, terwijl er nog geen tweehonderd mensen mee mochten.  

De nieuwe vakantiegangers, die hun reis zelf moeten betalen, verblijven in mei acht dagen all-
inclusive in het luxe Riu Gran Canaria-hotel. Anders dan bij de eerste testreis naar Rhodos 
mogen ze ook hun hotel uit.  

Maar er is opnieuw weinig plek. In totaal kunnen honderdtachtig mensen mee; negentig 
gasten met Corendon en negentig gasten met TUI. Iedereen tussen de 18 en 70 jaar kan zich 
aanmelden, maar mensen die behoren tot één van de door het RIVM vastgestelde risicogroepen 
kunnen niet deelnemen aan de reis. Bron: De Stentor, 18 april 2021. 
 

Inschrijving naar Gran Canaria loopt storm  
 
Voor de eerste proefreis naar het Griekse eiland Rhodos kwamen bij touroperator Sunweb 
zo'n 25.000 aanmeldingen binnen, maar ook de inschrijving voor de tweede 
testtrip naar Gran Canaria loopt storm. In de eerste twee uur kwamen bijna 45.000 
aanmeldingen binnen voor de proefreis. Daar kunnen dubbele bijzitten. Corendon en TUI 
hielden al rekening met een grote toeloop. 
 
‘We hebben extra maatregelen genomen om te voorkomen dat de website plat zou gaan’, aldus 
een woordvoerster van TUI. Er kunnen tussen 1 en 8 mei 180 mensen mee naar Gran 
Canaria, bij zowel Corendon als TUI 90 reizigers. Wie mee mag krijgt ook iets meer 
vrijheid dan zij die naar Rhodos gingen en mogen bijvoorbeeld het hotel uit. Bron: De Stentor, 
19 april 2021.   
 
Bij touroperators Corendon en TUI zijn in totaal acht en zestig duizend 
aanmeldingen binnengekomen voor de tweede Fieldlab-proefvakantie. Begin mei kunnen 
honderdtachtig mensen mee voor een weekje naar Gran Canaria. De aanmeldingen waren 
redelijk gelijkmatig verdeeld over beide bedrijven. De aanmeldingsperiode sloot 
woensdagavond. 

De inschrijving voor de reis ging maandag open en liep meteen storm. Op de eerste dag 
kwamen zestigduizend aanmeldingen binnen. Daarna ging het minder hard. Het is overigens 
niet te zeggen of er daadwerkelijk acht en zestig duizend verschillende personen zich hebben 
aangemeld. Het was mogelijk om je zowel bij TUI als bij Corendon aan te melden. 

Beide reisorganisaties maken uit de aanmeldingen een selectie van negentig mensen. Die 
moeten aan eisen van Fieldlab voldoen, zoals een bepaalde verdeling mannen en vrouwen en 
verschillende leeftijden. Daarnaast kijken de touroperators ook of de deelnemers lijken op het 
profiel van mensen die normaal gesproken rond die tijd naar de Canarische Eilanden vliegen. 
Tenslotte kijken TUI en Corendon nog of er geen mensen door beide bedrijven zijn 
geselecteerd. Bron: De Stentor, 21 april 2021. 

Zusjes Amy en Sophie bedolven onder haatreacties na testvakantie: 
‘hopelijk stort het vliegtuig neer’ 
 
Amy Smulders uit Zoetermeer was een van de gelukkigen. Zij mocht met haar zusje Sophie 
(23) acht dagen op testvakantie naar Rhodos. Niet iedereen stond daar achter. Ze werd online 
flink aangevallen. 
 
Honderden reacties, de een nog negatiever dan de ander, stonden onder de filmpjes en 
interviews met Amy Smulders en haar zusje Sophie. ‘Testschapen’, ‘proefkonijnen’, ‘egoïsten’ 
en ‘zielige figuren’. Het is slechts een kleine greep van de vaak veel grovere berichten aan het 
adres van de zusjes Smulders. Afgelopen maandag kwamen zij terug van hun testvakantie op 
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Rhodos. Wat een ontspannende zonvakantie had moeten zijn, werd een tripje met een 
negatieve lading. 
 
Zij waren twee van de honderd negen en tachtig personen die werden gekozen voor een 
onderzoek naar hoe Nederlanders komende zomer veilig op vakantie kunnen. Het kabinet 
bood in samenwerking met Sunweb een proefvakantie naar Rhodos aan. Bron: AD, 21 april 
2021. 
 
 

68.000 aanmeldingen voor proefvakantie Gran Canaria 
 

Bij touroperators Corendon en TUI zijn in totaal 68.000 aanmeldingen binnengekomen voor 
de tweede Fieldlab-proefvakantie. Begin mei kunnen 180 mensen mee voor een weekje naar 
Gran Canaria. De aanmeldingen waren redelijk gelijkmatig verdeeld over beide bedrijven. De 
aanmeldingsperiode sloot woensdagavond. 

De inschrijving voor de reis ging maandag open en liep meteen storm. Op de eerste dag 
kwamen 60.000 aanmeldingen binnen. Daarna ging het minder hard. Het is overigens niet te 
zeggen of er daadwerkelijk 68.000 verschillende personen zich hebben aangemeld. Het was 
mogelijk om je zowel bij TUI als bij Corendon aan te melden. 

Beide reisorganisaties maken uit de aanmeldingen een selectie van 90 mensen. Die moeten 
aan eisen van Fieldlab voldoen, zoals een bepaalde verdeling mannen en vrouwen en 
verschillende leeftijden. Daarnaast kijken de touroperators ook of de deelnemers lijken op het 
profiel van mensen die normaal gesproken rond die tijd naar de Canarische Eilanden vliegen. 
Tenslotte kijken TUI en Corendon nog of er geen mensen door beide bedrijven zijn 
geselecteerd. Bron: De Stentor, 22 april 2021. 

Beschikbare tickets Lowlands in verkoop 
 
Mensen die vorig jaar naast een Lowlands-kaartje grepen, krijgen een tweede kans. Vandaag 
vanaf 20.00 uur gaan de nog beschikbare tickets voor het festival in augustus in de verkoop. 

De kaarten zijn beschikbaar gekomen nadat een aantal mensen een terugbetaling had 
aangevraagd voor hun ticket voor de editie van 2020. Die was binnen een aantal uur 
uitverkocht maar ging vanwege de coronapandemie niet door. Het overgrote deel van de 
festivalgangers heeft zijn ticket bewaard, maar een beperkt aantal is dus weer vrijgekomen. 
Volgens een woordvoerder gaat het om 'een kleine 1500' kaarten. 

Lowlands vindt plaats van 20 tot en met 22 augustus op het festivalterrein in Biddinghuizen. 
De organisatie gaat ervan uit dat het festival kan doorgaan, maar houdt er tegelijkertijd 
rekening mee dat het opnieuw moet worden verplaatst. Lowlands is niet alleen afhankelijk 
van de coronamaatregelen in Nederland, maar ook van die in het buitenland waar een deel 
van de artiesten vandaan moet komen. Ook wordt rekening gehouden met extra eisen die de 
overheid stelt aan het bezoek van festivals. 

Op het affiche voor de komende editie staan onder anderen Stormzy, The Chemical Brothers, 
Liam Gallagher, Balthazar en Yungblud. Ook Lianne La Havas, The Opposites, Typhoon, Eefje 
de Visser, Altın Gün en Froukje treden op. Bron: De Stentor, 22 april 2021. 

 
Denemarken vaccineert degenen die dat willen met AstraZeneca  
 
De Deense gezondheidsautoriteiten denken dat het AstraZeneca-vaccin, dat een week geleden 
uit roulatie werd genomen vanwege mogelijk ernstige maar zeldzame bijwerkingen, toch weer 
toegediend kan worden aan mensen die dat zelf willen. De autoriteiten zien gebruik 
op vrijwillige basis wel zitten, meldt persbureau Ritzau. Bron: de Stentor, 19 april 2021.   
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Denemarken leent 55.000 doses AstraZeneca uit een Sleeswijk-Holstein 
 
Denemarken gaat 55.000 doses van het coronavaccin van AstraZeneca uitlenen aan 
de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. Denemarken besliste eerder om niet langer het vaccin 
te gebruiken. 
Als eerste land in Europa zette Denemarken het gebruik van AstraZeneca volledig stop 
wegens zeldzame bijwerkingen. Het land gaat duizenden doses van het vaccin ter beschikking 
stellen aan Sleeswijk-Holstein, dat grenst aan Denemarken. De vaccindoses zullen in een 
overeengekomen termijn teruggegeven worden, zegt een woordvoerder van het Deense 
ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Denemarken vaccineert momenteel alleen met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. 
Indien de situatie wijzigt, zou het vaccin van AstraZeneca mogelijk op een later tijdstip 
opnieuw gebruikt worden. Momenteel heeft Denemarken 200.000 doses van AstraZeneca ter 
beschikking. Bron: De Stentor, 21 april 2021. 
 

 
In de Zweedse hoofdstad Stockholm worden elke dag honderden doses 
van het AstraZeneca-vaccin weggegooid  
 
In de Zweedse hoofdstad Stockholm worden elke dag honderden doses van het AstraZeneca-
vaccin weggegooid omdat mensen een prik met dat Brits-Zweedse middel tegen corona 
weigeren. 

Een leidinggevende arts vertelde tegen de omroep SVT dat het onmogelijk is op tijd genoeg 
vrijwilligers voor een inenting te vinden als blijkt dat er doses overblijven. Als het vaccin niet 
binnen een paar uur wordt toegediend, mag het niet meer worden gebruikt. 

Zweden geeft uitsluitend mensen ouder dan 65 jaar een prik met AstraZeneca nadat sommige 
gevaccineerden bloedproblemen hadden gekregen. Uit een verslag van SVT blijkt dat patiënten 
hun vaccinatieafspraak afzeggen als ze vernemen dat ze het coronavaccin van AstraZeneca 
krijgen. 

In Nederland krijgen uitsluitend 60-plussers het coronavaccin van AstraZeneca. Bron: De 
Stentor, 19 april 2021. 
 

Eerbetoon aan coronadoden in Duitsland 

Duitsland brengt vandaag een eerbetoon aan de bijna 80.000 doden die zijn overleden als 
gevolg van het coronavirus. 

Bondspresident Frank-Walter Steinmeier zal vandaag samen met andere topfunctionarissen 
een herdenkingsevenement leiden in de Berlijnse Konzerthaus-concertzaal. De dienst zal 
behalve aan de overledenen ook worden opgedragen aan de nabestaanden 'die niet bij hun 
familieleden en geliefden konden zijn toen ze stierven en voor wie belangrijke rituelen van 
rouw niet mogelijk waren.' Ook in verschillende deelstaten vinden er herdenkingen plaats. 

Het dodental door Covid-19 in Duitsland bedroeg vanmorgen 79.914, een stijging van 67 ten 
opzichte van de vorige dag. Dat is het op vier na hoogste van Europa, na het Verenigd 
Koninkrijk, Italië, Rusland en Frankrijk. 

Bondskanselier Angela Merkel probeert via het parlement een wetsvoorstel er doorheen te 
krijgen dat een 'noodrem' mogelijk moet maken in gebieden waar wekelijks meer dan 100 
nieuwe gevallen per 100.000 inwoners voorkomen.  Bron: De Stentor, 18 april 2021.  
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AstraZeneca vrij voor alle leeftijden in Duitse deelstaat Mecklenburg-
Vorpommern 

De Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern geeft het AstraZeneca-vaccin vrij voor alle 
leeftijden. Duitsland besloot op 30 maart het gebruik van het vaccin van de Britse-Zweedse 
farmaceut te beperken tot 60-plussers wegens een klein risico op zeldzame bloedstolsels, maar 
de regering van de noordelijke deelstaat wil geen vaccins laten rondslingeren. 

‘Wie geen of weinig bedenkingen heeft bij het vaccin kan van de gelegenheid gebruikmaken 
om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus’, aldus minister van Volksgezondheid Harry 
Glawe in een verklaring. Hij wil haast maken met het vaccineren van de bevolking. 

In Nederland wordt het AstraZeneca-vaccin vanwege de mogelijke bijwerkingen alleen 
toegediend aan mensen boven de zestig jaar. Bron: De Stentor, 21 april 2021.  

Angela Merkel kan rechtstreeks coronamaatregelen opleggen buiten 
deelstaten om 

De Duitse Bondsdag is zoals verwacht in meerderheid akkoord gegaan met 
een wetswijziging die de federale regering in staat stelt rechtstreeks coronamaatregelen op te 
leggen, inclusief een fel omstreden avondklok. 

Bondskanselier Angela Merkel vindt dat de bestrijding van het coronavirus zoals het was 
geregeld met de deelstaten halfslachtig en ontoereikend is geweest. Ze heeft de wet laten 
aanpassen om buiten de deelstaten om in gebieden met erg veel besmettingen in te kunnen 
grijpen. De Bondsraad buigt zich donderdag over de kwestie. 

In het land van vier en tachtig miljoen inwoners zijn er momenteel bijna vijfduizend van de 
tweehonderd vijf en zeventig duizend mensen die het virus dragen, zeer ernstig ziek. Bron: De 
Stentor, 21 april 2021.   

Geen reizigers meer naar Duitsland vanuit India 

Duitsland is van plan de meeste reizigers uit India te weren. Volgens regeringsbronnen wordt 
dit besluit maandag officieel bekendgemaakt. Het reisverkeer zou worden beperkt vanwege 
zorgen over de Indiase coronavariant. 

Volgens bronnen gaan er enkele uitzonderingen op het inreisverbod gelden. Duitsers en 
mensen met een verblijfsvergunning mogen nog wel vanuit India terugkeren, maar moeten 
voor de reis een negatieve coronatest tonen en bij aankomst in quarantaine. In Duitsland 
waren tot zaterdag 25 besmettingen met deze variant bekend. Deze mutatie van het 
coronavirus is mogelijk extra besmettelijk.  

India zit momenteel midden in een zware tweede coronagolf, die volgens experts zijn 
hoogtepunt nog niet heeft bereikt. Dagelijks worden honderdduizenden mensen positief 
getest. Door de vele besmettingen kunnen de testcentra de toestroom niet aan. Ook de 
ziekenhuizen zijn overbelast; er zijn niet genoeg medicijnen en bedden voor alle ernstig zieke 
coronapatiënten. Bron: De Stentor, 24 april 2021.  

Duitse verpleegster vulde zes spuiten met zoutoplossing 
 
Een medewerker van een Duits vaccinatiecentrum heeft toegegeven dat zij zes spuiten heeft 
gevuld met zoutoplossing in plaats van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. De vrouw had 
een flesje vaccinvloeistof laten vallen en wilde dat op die manier wegmoffelen. 
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Zoutoplossing is bij injectie niet schadelijk in kleine doses en er is geen verhoogd risico voor 
mensen die de injecties hebben gekregen, zei Matthias Pultz, het hoofd van de 
gezondheidsdienst van de deelstaat Nedersaksen. 
 
Het regionale hoofd van de desbetreffende afdeling in het district Friesland, Sven Ambrosy, 
zei diep geschokt te zijn door het nieuws. Ambrosy kondigde aan dat per direct het 'vier-
ogenprincipe' is ingevoerd bij het voorbereiden van de vaccinatiespuiten. 
 
‘Niemand wordt meer alleen gelaten met de vaccins, zodat er niets meer verborgen kan worden 
gehouden', aldus Ambrosy. De vrouw die in de fout is gegaan is een professioneel 
verpleegster van rond de veertig jaar. Het Duitse Rode Kruis heeft aangekondigd dat zij ontslag 
zal nemen. 
 
De politie heeft na overleg met de openbaar aanklager een onderzoek geopend om vast te 
stellen of het incident kan worden opgevat als mishandeling. De autoriteiten zijn momenteel 
aan het uitzoeken welke mensen de zoutinjecties hebben gekregen en dus nog een echt 
coronavaccin moeten halen. Bron: AD, 25 april 2021.  
 
 

Duitse steden en gemeenten pleiten voor uitzonderingen op landelijke 
coronawet 
 
Duitse steden en gemeenten pleiten voor uitzonderingen op de landelijke coronawet die sinds 
gisteren geldt. De federale overheid kan met die wet buiten de deelstaatregeringen 
om lockdowns en andere maatregelen opleggen, maar volgens de lokale autoriteiten hoeven 
die regels niet voor iedereen te gelden. 
 
De lokale autoriteiten denken bijvoorbeeld aan mensen die al beide inentingsprikken hebben 
gehad en mensen die genezen zijn van Covid-19 en anderen niet meer kunnen besmetten. ‘Zij 
moeten worden vrijgesteld van sommige delen van de anti-besmettingswet’, aldus Gerd 
Landsberg, het hoofd van de Duitse vereniging van steden en gemeenten. 
 
Duitsland kampt momenteel met een derde golf van coronabesmettingen. Zondag werden 
er 18.773 nieuwe besmettingen gemeld door het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse 
evenknie van het RIVM. Het RKI meldde daarnaast dat er in het afgelopen etmaal nog 
eens 120 sterfgevallen als gevolg van Covid-19 zijn geregistreerd.  
 
De lockdown in Duitsland gaat mogelijk nog tot juni duren. Dat verwacht minister van 
Financiën Olaf Scholz. Gezien de huidige hoge besmettingscijfers denkt Scholz dat er tot eind 
mei geen versoepeling van de coronamaatregelen in zit.  

‘We hebben een tijdschema nodig om terug te keren naar het normale leven', zegt Sholz 
tegen Bild am Sonntag. ‘Maar dat moet een plan zijn dat niet na een paar dagen weer moet 

worden ingetrokken.’ 

De minister vindt dat de regering pas eind mei 'duidelijke en moedige openingsstappen' moet 
kunnen schetsen, zodat restaurants met het oog op de zomer weer plannen kunnen maken 
en burgers weten waar ze aan toe zijn in de vakantie. Bron: AD, 25 april 2021. 
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Oostenrijk gaat vanaf half mei coronamaatregelen versoepelen 
 
Oostenrijk denkt vanaf half mei veel coronamaatregelen te kunnen versoepelen. Kanselier 
Sebastian Kurz wil het plan eind deze week presenteren. ‘Van toerisme tot gastronomie, 
van cultuur tot sport, want alle sectoren hebben eindelijk weer een stap naar 
normaliteit nodig’, zei Kurz vandaag op de radio. Aan de geplande heropening worden wel zeer 
strikte voorwaarden verbonden.  
 
Zo moet voor de horeca en de cultuur- en toerismesector een negatieve coronatest worden 
getoond. Voor winkels is dat evenwel niet nodig. In de meeste Oostenrijkse deelstaten zijn 
winkels en dienstverleners open, maar restaurants en hotels moeten dicht blijven. In de 
hoofdstad Wenen en deelstaat Neder-Oostenrijk is nog een strenge lockdown van kracht 
vanwege de benarde situatie in de ziekenhuizen. Bron: De Stentor, 20 april 2021. 
 

 
Groot aantal versoepelingen in Hongarije 
 
De Hongaarse president Viktor Orban noemt het een 'mijlpaal'. Hij verwacht dat 
halverwege komende week veertig procent van de Hongaren een coronaprik heeft gehad. 
Orban zegt in een radio-interview dat daarmee op weg naar 'normaal' een groot 
aantal versoepelingen mogelijk zijn. Wie een vaccinatiebewijs kan laten zien, kan straks weer 
naar hotels, restaurants, theaters, bioscopen, sportscholen, sportevenementen, zwembaden 
en andere openbare gelegenheden, aldus de president. Bron: AD, 23 april 2021. 
 

Geen mondkapje meer in buitenruimte Israël  

Israël heeft een streep gezet door het verplicht dragen van mondkapjes in de buitenruimte. 
Ook worden scholen weer volledig heropend, schrijven Israëlische media. Het land zet 
daarmee opnieuw een flinke stap bij het afbouwen van de maatregelen die verspreiding van 
het coronavirus moeten voorkomen. 
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Het ruim negen miljoen inwoners tellende Israël behoort wereldwijd tot de koplopers 
op vaccinatiegebied. Meer dan de helft van de bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd. De 
'coronatsaar' van de overheid, Nachman Asch, voorspelt volgens nieuwssite Times of Israël 
dat komende maand de hele economie kan worden heropend. Voorwaarde is wel dat het de 
goede kant blijft opgaan met de coronacijfers. 

Israëliërs moeten binnen nog wel verplicht mondkapjes dragen, al geldt die regel niet in hun 
eigen woonruimte. Een topambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid raadde zijn 
landgenoten aan om ook altijd een mondkapje te dragen als ze in groepen bijeenkomen. ‘We 
moeten ons goed gedragen om de vooruitgang die we hebben geboekt niet te verspelen.’ Bron: 
De Stentor, 18 april 2021.   

In Israël sinds vorige week acht besmettingen met Indiase variant 

Israël heeft sinds vorige week acht besmettingen met de onlangs opgedoken Indiase 
variant van het coronavirus vastgesteld. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het vaccin 
van Pfizer/BioNTech 'zo zijn minst enige bescherming biedt', melden de Israëlische 
gezondheidsautoriteiten. De eerste zeven besmettingen werden gevonden bij personen die in 
het land waren geweest. Groot-Brittannië en Ierland geven aan ook onderzoek naar 
de virusvariant te doen. Of de mutatie reden tot bezorgdheid is, moet nog blijken. Bron: De 
Stentor, 20 april 2021.   

Extra levering Pfizer en Moderna vaccin naar Israël 

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is met vaccinmakers Pfizer en Moderna een extra 
levering van zestien miljoen doses overeengekomen. Israël wil binnen zes maanden 
een nieuwe vaccinatieronde starten, waarbij ook kinderen worden ingeënt. 

Netanyahu adviseert iedereen in het land die wil - ook kinderen - zijn of haar 'armen en 
spieren voor te bereiden' voor een prik. De inschatting is dat er over een half jaar ook 
een geschikt vaccin voor jongeren zal zijn, zegt de premier.  

Veel gezondheidsexperts zijn van mening dat mensen die reeds gevaccineerd zijn 
een zogenoemde 'booster' nodig hebben om hun immuniteit op peil te houden. Tijdens de 
eerste vaccinatiecampagne werd bijna negentig procent van de Israëliërs ingeënt. 

Door die doortastende aanpak kon de overheid scholen, winkels, restaurants en het 
belangrijkste vliegveld, de afgelopen weken heropenen. Vanaf deze week is het buiten dragen 
van een mondkapje ook niet meer verplicht. Bron: De Stentor, 21 april 2021.   
 
 

In Israël zijn vijf miljoen mensen gevaccineerd tegen coronavirus 
 
In Israël zijn sinds de start van de vaccinatiecampagne in december ruim vijf 
miljoen mensen volledig ingeënt tegen het coronavirus. De Israëlische aanpak behoort 
daarmee tot de succesvolste ter wereld. Gezondheidsminister Yuli Edelstein noemt 
de nieuwe mijlpaal 'een enorme prestatie voor het gezondheidssysteem en de inwoners van 
Israël'. Het land met negen miljoen inwoners telt nu nog zo'n honderdzestig ernstig 
zieke coronapatiënten. Eind januari waren dat er twaalfhonderd.  Bron: AD, 23 april 2021. 
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© Angeliek de Jonge — Cafe Hofman op de laatste dag van het Fieldlab-experiment in de 

horeca 

Utrechtse horecaproef zit erop: ‘in het begin voelde het alsof we iets 

stiekems aan het doen waren’ 

Zaterdagavond vlak voor 21.45 uur werd in vijf Utrechtse kroegen het laatste biertje getapt. 

Het laatste shotje achterover geslagen. Want het Fieldlab Cafés-experiment - waarin vijf 

kroegen weer open mochten - is alweer voorbij. En dat leverde een dubbel gevoel op.  

Verschrikkelijk. Dat is kortweg het beste woord dat Wilma Lensen van 't Oude Pierement kan 

vinden om haar gevoel te beschrijven. ‘Want het was de afgelopen dagen verschrikkelijk leuk. 

En het voelt ook verschrikkelijk dat we weer dicht moeten. Nu weer thuis op de bank hangen, 

ik moet er niet aan denken.’ Bron: AD, 18 april 2021.  

Gemeente Utrecht woedend: tientallen medewerkers proefcafés houden 

tot diep in de nacht illegaal feest 

Tientallen medewerkers en ondernemers van de Utrechtse cafés die afgelopen week bij wijze 

van proef open mochten, hebben in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest gegeven 

in ’t Oude Pierement. Dat is nota bene een van de deelnemende kroegen. 

De politie heeft de nazit na meldingen van buurtbewoners beëindigd. Toen agenten voor de 

deur stonden van de kroeg vluchtten veel feestvierders naar een bovengelegen woning.  

Burgemeester Sharon Dijksma heeft geen goed woord over voor de gebeurtenissen, valt te 

lezen in een brief die ze maandagochtend naar de Utrechtse gemeenteraad stuurde. De café’s 

die deelnamen aan de proef waren naast ’t Oude Pierement ook Hofman, De Beurs, Ubica en 

VinVin. Alleen medewerkers van De Beurs waren niet aanwezig bij het feest, meldt de 

gemeente. 

‘De afdeling handhaving onderzoekt het incident en er worden passende maatregelen 

getroffen’, meldt burgemeester Dijksma. ‘In een indringend gesprek met de betrokken 

horecaondernemers, vanochtend, hebben wij onze teleurstelling hierover uitgesproken.’ 

De politie ontving rond 02.15 uur ’s nachts een melding van geluidsoverlast in de omgeving 

van ’t Oude Pierement. Volgens een ooggetuige, die anoniem wil blijven, klonk er harde muziek 

uit de kroeg. 
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’t Oude Pierement  © Google Streetview  

Bij aankomst constateerden de agenten dat er geen sprake was van geluidsoverlast, maar dat 
er wel veertig personen in het café aanwezig waren. Bij het zien van de politie vluchtten zij 
vanuit het café de bovengelegen woning in. 

Omdat de politie niet achter de voordeur mag handhaven als er geen sprake is van meerdere 
overlastmeldingen, zijn er geen bekeuringen uitgedeeld. Wel hebben de agenten een proces-
verbaal opgemaakt. Dat is gedeeld met de gemeente Utrecht. 

De vijf Utrechtse cafés waren van woensdag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 21.45 uur 
bij wijze van proef open. Bij het experiment, dat werd georganiseerd door Fieldlab, werd 
gekeken hoe kroegen veilig open kunnen zonder dat er een corona-uitbraak volgt. In totaal 
hebben zo’n drieduizend mensen de cafés tijdens die dagen bezocht. Bron: AD, 19 april 2021. 

 

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer en burgemeester Sharon Dijksma (rechts) 
afgelopen woensdag tijdens de aftrap van de caféproef © ANP 
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Koninklijke Horeca Nederland over borrelend personeel van test-cafés: 
‘we maken allemaal wel eens een fout’ 
 
Tientallen medewerkers van coronaproefcafés in Utrecht die tot diep in de nacht zitten te 
borrelen en op de vlucht slaan als de politie verschijnt. Volgens de lokale afdeling van 
Koninklijke Horeca Nederland gaat het om een incident dat te veel aandacht krijgt. ‘We maken 
allemaal wel eens een fout.’ 
 
De proef in vijf Utrechtse cafés om te onderzoeken in hoeverre bezoekers zich aan de 
coronamaatregelen houden, eindigde zaterdagavond om 22.00 uur. Ondernemers en 
medewerkers van vier van de vijf horecazaken gingen vervolgens tegen alle coronaregels in 
borrelen in een van de deelnemende café’s, ’t Oude Pierement,  in de Willemstraat. Bron: AD, 
19 april 2021.   
 

Feest in bedrijfspand in Den Bosch ontruimd 
 
Een groep van twintig personen uit de regio Den Bosch is vannacht in Vlijmen aangehouden 
bij een feest in een bedrijfspand aan het Industriepark Vliedberg. De feestvierders maakten 
grove beledigingen en één persoon bracht zelfs de Hitlergroet, zo laat de politie weten. Omdat 
er ook drugs werd gebruikt, heeft burgemeester Willemijn van Hees het pand gesloten.  
 
Van Hees laat aan de politie weten dat ze het gedrag afkeurt. ‘Dat veel mensen en zeker 
jongeren inmiddels heel veel behoefte hebben aan ruimte na maanden van coronamaatregelen 
snap ik. Waar ik geen begrip voor heb en wat ik zondermeer afkeur is het grove, agressieve 
gedrag richting de betrokken politieagenten. Tegen dat gedrag treden we altijd op.’ Bron: AD, 
25 april 2021. 
 

Politie grijpt in bij illegale feesten in Zeist, Weurt, Tiel, Almelo en Breda 
 
Vanwege een illegaal feest heeft de politie in Zeist in de nacht van zaterdag op zondag meer 
dan honderd bekeuringen uitgedeeld. De feestvierders waren afgekomen op een party in 
een koelcel van een oud bedrijfspand. 
 
De politie had diverse meldingen gekregen dat er groepjes mensen waren gezien in de 
omgeving en ontdekte in het pand het feest. Aangezien er maar één uitgang was konden de 
meer dan honderd feestvierders allemaal worden bekeurd. Agenten hebben niemand 
aangehouden, wel is de aanwezige apparatuur in beslag genomen. 
 
Ook in Weurt, bij Nijmegen, moest de politie ingrijpen bij een illegaal feest. Eén feestganger is 
door de politie aangehouden omdat hij probeerde weg te komen. 
 
Net buiten Almelo maakte de politie een einde aan een feestje in een schuur. Maar 
liefst eenendertig jongeren kregen een boete uitgedeeld. 
 
In Breda zijn vannacht ook zeker honderd boetes uitgedeeld. Daar werd in de kelder van het 
oude KPN-gebouw flink gefeest. Na een melding van geluidsoverlast stuitte de politie op een 
coronafeestje. Bron: AD, 25 april 2021. 
 
 

Tientallen boetes en één aanhouding bij illegale feesten in Tiel en Weurt: 
‘we hebben een verjaardag gevierd’ 
 
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee illegale feesten beëindigd in Tiel en 
Weurt. Bij dat laatste feest werd een feestganger aangehouden omdat hij probeerde weg te 
komen. Er werden bij beide feesten in totaal 48 boetes uitgedeeld. Een dag na het feest in 
Weurt bevonden zich nog steeds feestgangers op het terrein.  
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In Tiel kreeg de politie zondagochtend rond 02.00 uur een melding van geluidsoverlast. Dat 
bleek uit een loods aan de Edisonstraat op bedrijventerrein Kellen te komen. Agenten die die 
kant op gingen, zagen de discoverlichting uit het pand komen, zegt een politiewoordvoerder. 
 
Eenmaal binnen bleken er zesendertig mensen een feestje te bouwen. Ze zijn allemaal op de 
bon geslingerd voor het overtreden van de RIVM-coronamaatregelen. ‘Vijftien personen 
hebben geprobeerd zich in het pand te verstoppen’, zegt de woordvoerder, maar die werden 
alsnog gevonden en bekeurd. De zesendertig feestvierders kwamen hoofdzakelijk uit Tiel en 
omstreken. Ook zat er een enkeling uit Eindhoven tussen. 
 
In Weurt kreeg de politie rond 22.45 uur een melding binnen van geluidsoverlast.  De harde 
muziek was buiten duidelijk te horen. De brandweer hielp de politie om een hek te forceren 
om bij de feestgangers te komen.  
 
Na beéindiging van het illegaal feestje aan de Jonkerstraat in Weurt zijn twaalf boetes 
uitgedeeld. Ook is er één feestganger aangehouden omdat hij probeerde weg te komen. Een 
dag later weten de aanwezige feestgangers hier niet veel meer van. Bron: De Gelderlander, 25 
april 2021. 
 
 

Politie maakt einde aan feestje in schuur bij Almelo: 31 jongeren krijgen 
boete 
 
De politie heeft zaterdagavond een einde gemaakt aan een feestje in een schuur aan de 
Almeloseweg, in het buitengebied ten noorden van Almelo in de richting van Vriezenveen. 
Maar liefst 31 jongeren kregen een bekeuring uitgedeeld. Na het politiebezoek zijn de jongeren 
naar huis gegaan. 
 
De politie kwam het feest op het spoor na een melding over geluidsoverlast aan de 
Almelosestraat, iets voor middernacht. Ter plekke bleek al snel dat er een feestje gaande was 
in een schuur naast een woning, onder andere omdat er tal van fietsen voor de deur stonden 
en er flinke herrie uit het gebouw kwam. 
 
Na het openen van de deur doken veel van de aanwezige jongeren meteen in elkaar in een 
hoekje van de schuur. Er bleken eenendertig jongeren aanwezig in de schuur, de meesten 
minderjarig. 
 
De bezoekers hebben allemaal een bekeuring gekregen wegens het overtreden van de 
avondklok en het niet naleven van de coronamaatregelen. De jongeren zijn daarna allemaal 
naar huis gestuurd. Bron: AD, 25 april 2021.  
 
 

Ook 's avonds een corona-feest in Breda: politie geeft 100 bezoekers een 
boete 
 
De politie heeft zaterdagnacht opnieuw een einde moeten maken aan een coronafeestje, 
ditmaal aan de Oude Vest in Breda. De politie meldt dat alle honderd aanwezigen een proces-
verbaal kregen. 
 
De politie kreeg zaterdag rond middernacht een melding van geluidsoverlast op de Oude Vest 
in Breda. Toen de agenten eenmaal arriveerden, bleek al snel dat er in de kelder van het oude 
KPN gebouw flink werd gefeest. Er waren zeker honderd feestvierders aanwezig.  
 
Het feest werd door de politie stilgelegd, waarna de feestvierders één voor één moesten 
vertrekken. Hun identiteit werd genoteerd. Volgens de politie kunnen ze allemaal een boete 
verwachten voor het overtreden van de coronaregels.  
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Dat was niet het enige feest die de politie zaterdag moest stoppen. Zo moest de politie zaterdag 
ook al optreden tegen een feestvierende groep in de binnenstad van Breda. De groep van zo’n 
tweehonderd mensen verzamelde zich rond 15.00 uur op de Haven zonder daarbij de 
coronamaatregelen in acht te nemen, genietend van de muziek en met een drankje in de hand. 
Nadat de politie de groep meerdere keren had weggestuurd, besloot de groep een kleine 
rondreis door de stad te maken. Nadat ze terugkeerden op de Haven, werden ze door de politie 
aan beide kanten geblokkeerd.  
 
De politie deelde ongeveer tweehonderd bekeuringen uit en arresteerde een man. De gemeente 
besloot ‘s avonds om 19.30 uur om het Valkenbergpark te ontruimen en te sluiten. Bron: BN 
De Stem, 25 april 2021. 
 
 

Zorgbestuurders vragen kabinet te stoppen met ‘testmaatschappij’ 

Een groep ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en artsen doet een oproep aan het 

kabinet om te stoppen met investeringen in de ‘testmaatschappij’. In een manifest uiten ze 

kritiek op het plan van de overheid om 925 miljoen euro vrij te maken voor het opzetten van 

een infrastructuur van testen. Dat geld kan volgens de groep beter geïnvesteerd worden in 

gezondheid en preventie. 

De bestuursvoorzitters van onder meer CZ, het OLVG, Zilveren Kruis, Menzis en Zuyderland 

MC noemen de investering in testevenementen een kostbare impulsaankoop om even de 

gemoederen te sussen. Het vrijmaken van 925 miljoen euro terwijl we in de derde golf zitten 

roept volgens de bestuurders een heel vreemd beeld op. 

‘Een groot dans-event van meer dan 10.000 mensen op een kilometer afstand van een 

ziekenhuis waar Covid-patiënten vechten voor hun leven. En studenten die al een jaar niet 

meer naar de universiteit zijn geweest maar wel naar het casino mogen’, schrijven de 

bestuurders. 

Daarbij zouden de testevenementen niet duurzaam en zinvol zijn, omdat het volgens de 

zorgbestuurders al in juli mogelijk zou moeten zijn dat alle mensen die dat willen gevaccineerd 

zijn. ‘Ervaringen van landen als Israël, VK en VS laten zien dat na de vaccinatiecampagne 

ernstige complicaties van Covid-19, waarvoor een ziekenhuisopname nodig is, nog maar zeer 

beperkt voor komen. Deze landen hebben dan ook de samenleving heropend.’ 

Verder wijzen de bestuurders in de oproep op het belang van gezond leven als preventie voor 

de verspreiding van het coronavirus. ‘Door meer in te zetten op preventie verhogen we niet 

alleen de kwaliteit van leven, maar worden we ook weerbaarder tegen aandoeningen en ziekte.’ 

De oproep aan het kabinet komt op het moment dat een steeds groter groeiende groep het 

aangekondigde 538 Oranjefeest op 24 april online afkeurt. Dat Fieldlab-proefevenement moet 

plaats bieden aan 10.000 mensen op het Chasséveld in Breda. Chirurg Rogier Crolla van het 

nabijgelegen Amphia Ziekenhuis in Breda zette een petitie op in een poging het feest af te 

blazen. Inmiddels is de petitie meer dan 200.000 keer ondertekend. 

Het kabinet ziet geen reden om de stekker uit de in opspraak geraakte Fieldlab Evenementen 

te trekken. Dat is de uitkomst van kabinetsoverleg op het Catshuis, bevestigen meerdere 

Haagse bronnen tegenover BNR. Het kabinet ziet volgens hen het belang van het 

wetenschappelijk onderzoek achter de Fieldlab Evenementen. ‘We doen dit niet voor niets. We 

doen dit om te kijken of er deze zomer meer mogelijk is’, zegt een ingewijde. 

 

Wel erkent het kabinet dat er zorgen zijn rond de openbare orde bij de grootschalige 

testevenementen. Daarover wordt overlegd met de gemeenten hoe daar mee om te gaan. bron: 

de Stentor, 18 april 2021.  
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Kabinet luistert niet meer naar de zorgmedewerkers 

Kabinet wil doorgaan met Fieldlabs, ondanks kritiek op 538 Oranjedag. Het kabinet ziet geen 

reden om de stekker uit de in opspraak geraakte Fieldlab Evenementen te trekken, ondanks 

kritiek op 538 Oranjedag. Dat is de uitkomst van kabinetsoverleg op het Catshuis, bevestigen 

ingewijden.  

Het demissionaire kabinet wil doorgaan met zogeheten Fieldlab-evenementen die de komende 

tijd staan gepland, ondanks de kritiek die is losgebarsten over een 538-Oranjedag in Breda 

komende zaterdag. Tegenstanders vrezen het grote besmettingsgevaar nu de ziekenhuizen nog 

vol met coronapatiënten liggen. Maar het kabinet vindt het belang van de wetenschappelijke 

onderzoeken achter deze evenementen groot in verband met de heropening van de 

samenleving. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover. 

Verschillende ministers spraken over de kwestie nadat Breda zelf aan de bel had 

getrokken over de ophef die is ontstaan. Het kabinet gaat met Breda overleggen over de 

situatie. De gemeenteraad van de stad moet ook nog over het plan praten. Dat gaat morgen 

gebeuren.   

Het kabinet ziet het belang van het wetenschappelijk onderzoek achter de Fieldlab 

Evenementen. ‘We doen dit niet voor niets. We doen dit om te kijken of er deze zomer meer 

mogelijk is’, zegt een ingewijde. Wel erkent het kabinet dat er zorgen zijn rond de openbare 

orde bij de grootschalige testevenementen. Daarover wordt overlegd met de gemeenten hoe 

daar mee om te gaan. 
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Een steeds groter groeiende groep mensen keurt het aangekondigde 538 Oranjefeest op 24 

april online af. Dat Fieldlab-proefevenement moet plaats bieden aan 10.000 mensen op het 

Chasséveld in Breda. Chirurg Rogier Crolla van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis zette een 

petitie op in een poging het feest af te blazen. Inmiddels is de petitie meer dan 200.000 keer 

ondertekend. 

Ook een groep ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en artsen deed vandaag een oproep 

aan het kabinet om te stoppen met investeringen in de ‘testmaatschappij’. In een manifest 

uiten ze kritiek op het plan van de overheid om 925 miljoen euro vrij te maken voor het 

opzetten van een infrastructuur van testen. Dat geld kan volgens de groep beter geïnvesteerd 

worden in gezondheid en preventie. 

De bestuursvoorzitters van onder meer CZ, het OLVG, Zilveren Kruis, Menzis en Zuyderland 

MC noemen de investering in testevenementen een ‘kostbare impulsaankoop om even de 

gemoederen te sussen'. Het vrijmaken van 925 miljoen euro terwijl we in de derde golf zitten 

roept volgens de bestuurders een heel vreemd beeld op. 

‘Een groot dans-event van meer dan 10.000 mensen op een kilometer afstand van een 

ziekenhuis waar Covid-patiënten vechten voor hun leven. En studenten die al een jaar niet 

meer naar de universiteit zijn geweest maar wel naar het casino mogen?’ schrijven de 

bestuurders. 

Daarbij zouden de testevenementen niet duurzaam en zinvol zijn, omdat het volgens de 

zorgbestuurders al in juli mogelijk zou moeten zijn dat alle mensen die dat willen gevaccineerd 

zijn. ‘Ervaringen van landen als Israël, VK en VS laten zien dat na de vaccinatiecampagne 

ernstige complicaties van Covid-19, waarvoor een ziekenhuisopname nodig is, nog maar zeer 

beperkt voorkomen. Deze landen hebben dan ook de samenleving heropend.’ 

Verder wijzen de bestuurders in de oproep op het belang van gezond leven als preventie voor 

de verspreiding van het coronavirus. ‘Door meer in te zetten op preventie verhogen we niet 

alleen de kwaliteit van leven, maar worden we ook weerbaarder tegen aandoeningen en ziekte.’ 

Bron: De Stentor, 18 april 2021. 

 

Slingeland ziekenhuis vreest besmettingsgolf door Achterhoeks 

testfestijn Startschotgala 

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem vreest een besmettingsgolf door het Achterhoekse 

testfestijn Startschotgala, op zaterdag 1 mei in Lichtenvoorde. ‘Onze corona-afdelingen liggen 

vol, meer patiënten kunnen we er écht niet bij hebben’, zegt ziekenhuiswoordvoerder Saskia 

Steenbergen. 

Het ziekenhuisbestuur constateert daarnaast dat de infectiecijfers in de Achterhoek veel te 

hoog zijn om een feest te houden waar 10.000 mensen samen komen. ‘Het is niet het goede 

moment voor een festival als dit’, aldus Steenbergen. 

Iedereen moet zich voorafgaand aan het festival laten testen op corona met een sneltest, maar 

die is volgens het ziekenhuis slechts voor tachtig procent betrouwbaar. ‘Met zoveel mensen 

bij elkaar is de kans dan wel zeer groot dat er veel besmettingen bijkomen’, zegt Steenbergen. 

‘Dat terwijl wij in het ziekenhuis op het tandvlees lopen.’ Bron: De Stentor, 19 april 2021.   

 

Streekziekenhuis koningin Beatrix maakt zich grote zorgen over het 

Startschotgala 

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk maakt zich grote zorgen over het 
Startschotgala, een testfestival in Lichtenvoorde. Het vindt over een kleine twee weken 
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plaatsvindt. Naar verwachting komen er 10.000 feestvierders af op het Achterhoekse 
testevenement. 

‘Wij maken ons grote zorgen over het extra risico op besmettingen. Heel veel mensen staan 
dicht op elkaar, ze drinken en het is maar de vraag of het mondkapje op blijft. Er wordt vooraf 
wel getest, maar die tests zijn niet 100 procent betrouwbaar’, zegt een woordvoerster van het 
ziekenhuis, dat dichtbij het festivalterrein ligt. 

Ze wijst erop dat de druk in het ziekenhuis met coronapatiënten nu al erg hoog is. ‘Extra 
besmettingen en extra opnames kunnen we er nu echt niet bij hebben. De bezetting op zowel 
de ic-afdeling als de Covid-afdeling is hoog’, aldus de zegsvrouw. 

Zij verwacht niet dat er veel festivalgangers op de spoedeisende hulp terecht zullen komen 
met verwondingen. ‘De aantallen van dit festival zijn niet zo groot als bijvoorbeeld de Zwarte 
Cross. Maar elke toeloop op de SEH zorgt wel voor meer druk in ons ziekenhuis.’ Het 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix Roept niet actief op om het testevent niet door te laten 
gaan. ‘Wij uiten onze zorgen aan onze partners in de veiligheidsregio’, aldus de woordvoerster. 

Eerder uitte het Slingeland-ziekenhuis in Doetinchem ook al zijn bezorgdheid over het festival 
uit angst voor een besmettingsgolf. ‘Onze corona-afdelingen liggen vol, meer patiënten kunnen 
we er écht niet bij hebben’, zei ziekenhuiswoordvoerder Saskia Steenbergen tegen deze site. 
Het ziekenhuisbestuur constateert dat de infectiecijfers in de Achterhoek veel te hoog zijn om 
een feest te houden waar tienduizend mensen samen komen. ‘Het is niet het goede moment 
voor een festival als dit’, aldus Steenbergen. 

Het festival In Lichtenvoorde vindt plaats op 1 mei. Voorafgaand aan het evenement moeten 
alle bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen een sneltest ondergaan. Bron: De 
Stentor, 19 april 2021.  

Startschotgala te Lichtenvoorde op 1 mei 

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 10.000 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, werpen de initiatiefnemers in 

een persbericht de vraag op. 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 

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 
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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.  

 

Startschotgala Lichtenvoorde eveneens afgelast 

Testfestival Startschotgala in het Achterhoekse Lichtenvoorde is eveneens geschrapt. Dat 
meldt de organisatie. Er zouden ook 10.000 bezoekers komen. Het evenement zou over twee 
weken plaatsvinden op het Zwarte Cross-terrein. Een nieuwe datum voor het evenement is 
nog niet bekend. ‘We kijken of we het feest op een later moment alsnog kunnen vieren’, zegt 
Pieter Holkenborg van de Feestfabriek tegen deze site.  

Regionale ziekenhuizen uitten eerder vandaag hun bezorgdheid en vreesden een 
besmettingsgolf.  ‘Extra besmettingen en extra opnames kunnen we er nu echt niet bij 
hebben. De bezetting op zowel de ic-afdeling als de Covid-afdeling is hoog’, aldus een 
woordvoerster van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.  

Het Slingeland-ziekenhuis in Doetinchem had dezelfde boodschap. Het ziekenhuisbestuur 
constateert dat de infectiecijfers in de Achterhoek veel te hoog zijn om een feest te houden 
waar 10.000 mensen samen komen. ‘Het is niet het goede moment voor een festival als dit’, 
aldus Steenbergen. Bron: De Stentor, 19 april 2021. 

 

Testfestival Biddinghuizen staat nog op de planning, ook na afblazen 

evenementen Achterhoek en Brabant 

Het geplande Back To Live-festival van Fieldlab, dat in mei moet gaan plaatsvinden op het 

Lowlandsterrein in Biddinghuizen, gaat vooralsnog door. Dat zegt Tim Boersma van Fieldlab. 

Ziekenhuizen in deze regio maken zich zorgen.  
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In een weekend in mei organiseert Fieldlab weer een testfestival op het Lowlandsterrein in 

Biddinghuizen. De datum van dit festival is nog niet definitief. Hier zijn negenduizend 

bezoekers welkom, die kunnen blijven overnachten. In maart werden hier ook al twee van dit 

soort festivals georganiseerd, elk met duizenden bezoekers.  Bron: De Stentor, 19 april 2021. 

Proefevenementen in Efteling en de Mud Masters gaan door 

De proefevenementen in de Efteling en de Mud Masters in Haarlemmermeer kunnen volgens 

de organisaties op een veilige manier doorgaan. Bij beide evenementen wordt gewerkt met 

tijdslots en er is sprake van een groot evenemententerrein in de buitenlucht waarover de 

deelnemers worden verspreid. 

‘Het gaat gewoon door en is ook een heel ander soort evenement’, zegt de woordvoerder van 

de Efteling, die reageert op het annuleren van de festivals in Breda en Lichtenvoorde. ‘De 

Efteling is een groot park, heel anders dan het festival van 538. De mensen komen ook niet 

tegelijk binnen en ze verspreiden zich snel over het park.’ Het proefevenement in de Efteling 

vindt komende zaterdag plaats. Bron: De Stentor, 19 april 2021.  

Fieldlab blaast proef Efteling af vanwege te weinig aanmeldingen 

De Efteling gaat zaterdag niet open voor het testevenement van Fieldlab. Er hebben zich 
vierduizend belangstellenden aangemeld terwijl was gerekend op achtduizend en dat aantal 
is te weinig om gedegen onderzoek te doen, meldt Fieldlab zojuist. 

‘Evenementen moeten worden uitgevoerd met een verhoogd bezoekersaantal. Met een aantal 
van 4000 bezoekers zou de onbenutte capaciteit van attracties en park veel te groot zijn, voor 
een reële vergelijking met een normale situatie. Bovendien is onderzoek naar 
bezoekersdynamiek, contactmomenten in attracties en wachtrijen niet mogelijk, door de zeer 
lage bezettingsgraad van attracties en park’, aldus Fieldlab. 

Fons Jurgens, algemeen directeur van de Efteling, denkt dat alle ophef rond het inmiddels 
afgeblazen 538-evenement in Breda hebben geleid tot dit lage aantal aanmeldingen. Bron: De 
Stentor, 21 april 2021. 

 

 

Het doel van Biden was aanvankelijk om op 1 mei iedereen de kans te geven om zich aan te 

melden voor een vaccinatie, maar begin deze maand verschoof hij die datum naar 19 april, 

vandaag. 

Gisteren werd bekend dat de helft van de volwassenen in de VS minstens eenmaal is 

gevaccineerd tegen corona. Dat betekent dat krap 130 miljoen mensen van 18 jaar en ouder 

een prik hebben gehad. 84 miljoen mensen, bijna een derde van de volwassen bevolking, is 

volledig gevaccineerd. 
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Persbureau AP meldt op basis van een Amerikaanse defensiefunctionaris dat ook gevangenen 

in Guantánamo Bay op korte termijn worden ingeënt. In de omstreden gevangenis voor 

terreurverdachten op Cuba zitten nog 40 mannen vast. In januari waren er al plannen om de 

gevangenen in te enten Dat leverde veel kritiek op, met name van Republikeinen, omdat op 

dat moment veel Amerikanen nog moesten wachten op hun inenting. Bron: NOS, 19 april 

2021.  

Holland Festival moet weer fysiek worden volgens de directeur Ansenk 

Het Holland Festival, dit jaar van 3 tot en met 27 juni, moet weer zoveel mogelijk 

fysiek worden. Vorig jaar was het jaarlijkse kunst- en cultuurevenement door de coronacrisis 

alleen online, maar de organisatie wil dat publiek en performers een fysieke ervaring kunnen 

delen. De programmering van de 74e editie is wel zo opgezet dat alle producties indien nodig 

ook met kleine publieksaantallen kunnen plaatshebben. 

‘Het blijft ontzettend spannend of de theaters weer open kunnen en hoeveel bezoekers er naar 
binnen kunnen, maar het vooruitzicht live voorstellingen te kunnen bieden geeft richting en 
motivatie’, aldus directeur Emily Ansenk bij de presentatie. Vanwege de voortdurende 
onzekerheid begint de kaartverkoop wel later dan normaal, pas medio mei. Bron: De Stentor, 
20 april 2021. 
 

Negatief reisadvies uitgebreid naar tachtig procent van alle landen 

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken breidt het negatieve reisadvies uit naar 

tachtig procent van alle landen. De coronasituatie betekent een 'ongekend risico voor 

reizigers', klinkt het. Op dit moment staan er 34 landen op de 'niet reizen'-lijst, waaronder 

Tsjaad, Kenia, Brazilië, Argentinië, Haïti, Mozambique, Tanzania en Rusland. 

De uitbreiding komt neer op zo'n honderddertig landen. Wanneer het advies wordt aangepast 

is nog niet bekend.  Bron: De Stentor, 20 april 2021. 
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Mensen genieten van een festival onder het beroemede Opera House in Sidney  © Getty Images 
 
 

Het leven in Australië is weer bijna volledig normaal, maar de grenzen 
blijven dicht 
 
Australië heeft geen haast met het heropenen van de grenzen. Het land wil geen risico lopen 
dat het aantal besmettingen weer stijgt. Op dit moment is het coronavirus in het land 
grotendeels bestreden. 
 
Voor niet-staatsburgers ging Australië in maart 2020 dicht, en is dat tot vandaag zo gebleven. 
Het land opende de grenzen het afgelopen jaar alleen voor staatsburgers die terugkeerden uit 
het buitenland, en voor enkele uitzonderingen. 
Premier Scott Morrison liet vandaag in een toespraak op tv weten dat hij de manier van leven 
in Australië, waar de restaurants open zijn, mondkapjes niet meer verplicht zijn en mensen 
in grote groepen mogen samenkomen, niet in gevaar wil brengen door de grenzen weer te 
openen. 
 
Het sluiten van de grenzen en de zogeheten ‘snap lockdowns’, waarmee razendsnel een buurt 
of omgeving in lockdown kan worden geplaatst, hebben ervoor gezorgd dat er in heel Australië 
slechts 29500 besmettingen zijn geregistreerd en 910 doden als gevolg van corona. Het land 
heeft zo'n zesentwintig miljoen inwoners. 
 
Vlak voor pasen werd in Australië de laatste ‘snap lockdown’ opgeheven. In de stad Brisbane 
werden bewoners drie dagen in lockdown geplaatst na ontdekking van zo’n 18 besmettingen. 
Scholen, winkels en horeca gingen op slot en inwoners werd gevraagd thuis te blijven. Iedereen 
met klachten werd opgeroepen zich te laten testen. Na drie dagen werd de lockdown 
grotendeels opgeheven toen geen nieuwe besmettingen meer werden aangetroffen. Wel 
moesten de twee miljoen inwoners van Brisbane nog mondkapjes dragen en afstand houden 
van elkaar.  
 
Vanaf maandag kunnen Australiërs en Nieuw-Zeelanders wel vrijer reizen tussen de twee 
buurlanden, maar alleen als de trip noodzakelijk genoeg is. De quarantaineplicht vervalt en 
ook hoeft niet meer voor elke reis toestemming worden aangevraagd.  
 
Ook Nieuw-Zeeland heeft de coronapandemie goed onder controle met slechts 2239 bevestigde 
besmettingen en zesentwintig sterfgevallen als gevolg van corona. Het land heeft zo'n vijf 
miljoen inwoners. 
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Overigens kunnen Australiërs die gevaccineerd zijn binnenkort wel vrijer reizen naar het 
buitenland als zij voor ‘essentiële doeleinden’ de grens over moeten. Wel moeten zij na 
terugkomst verplicht in quarantaine. De vrijstelling is onderdeel van een stappenplan om het 
land weer open te krijgen. De kans dat toeristen het land in 2021 nog kunnen bezoeken, is 
nihil. Het toelaten van toeristen is nog geen onderdeel van het stappenplan. 
 
De vaccinatiegraad in Australië stijgt ondertussen elke dag. Iedereen onder de vijftig wordt bij 
voorkeur ingeënt met het Pfizer-vaccin, iedereen boven de vijftig krijgt AstraZeneca. Door de 
wisseling van AstraZeneca naar Pfizer voor de jongere bevolkingsgroep kan het doel om alle 
26 miljoen inwoners vóór de jaarwisseling naar 2022 in te enten waarschijnlijk niet gehaald 
worden. Bron: AD, 18 april 2021.    
 

In West-Australië gaan twee miljoen inwoners in driedaagse lockdown  

Twee miljoen inwoners van de deelstaat West-Australië, met daarin de stad Perth, gingen 
vandaag een driedaagse lockdown in. Reden is een uitbraak van het coronavirus in 
een quarantainehotel in de stad. Een van de hotelgasten testte positief op het longvirus en 
besmette een andere man die kort daarna terugvloog naar Melbourne. Als gevolg daarvan 
werden alle passagiers van die vlucht gevraagd in quarantaine te gaan. Stedelingen en 
bewoners van de aangrenzende Peel-regio is gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Alleen 
voor werk, doktersbezoek of het doen van boodschappen, mogen de Perthenaren hun woning 
uit. Bron: De Stentor, 24 april 2021. 

Mensen uit Australië kunnen weer naar Nieuw-Zeeland reizen 

 
Voor het eerst in vierhonderd dagen kunnen Australiërs weer vrij naar Nieuw-Zeeland reizen. 
Andersom kon dat al sinds eind vorig jaar, maar de Nieuw-Zeelanders waren nog bezorgd over 
mogelijk besmettingsgevaar. De zogenoemde 'reisbubbel' betekent dat quarantaine niet meer 
nodig is en door corona gescheiden families elkaar weer zonder maatregelen kunnen 
zien. Honderden Australiërs sprongen op het vliegtuig en maakten de oversteek. 
Met emotionele taferelen tot gevolg.  
 
‘Het is de eerste keer in vierhonderd dagen dat mensen quarantainevrij kunnen reizen en we 
voegen zestien retourvluchten per dag toe naar Nieuw-Zeeland, en ze zijn vol’, vertelt Qantas-
directeur Alan Joyce. Ook de Nieuw-Zeelandse premier Ardern en haar Australische 
collega Scott Morrison zijn enthousiast. ‘Het is echt spannend om quarantainevrij reizen te 
beginnen met Australië. Of het nu gaat om terugkerende familie, vrienden of vakantiegangers, 
Nieuw-Zeeland zegt: Welkom en geniet ervan.’ Bron: De Stentor, 19 april 2021. 
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Medewerker vliegveld Auckland positief getest op corona 
 
Eén dag nadat Nieuw-Zeeland besloot de grens met Australië weer te openen is een 
medewerker van het vliegveld in Auckland positief getest op corona. 
 
De medewerker van Auckland Airport is na het positieve resultaat in isolatie geplaatst. 
 
Maandag kondigden de beide landen een reisbubbel aan, waardoor reizigers tussen Nieuw-
Zeeland en Australië niet meer in quarantaine hoeven. Elke nieuwe besmetting kan de bubbel 
weer in gevaar brengen, maar volgens de Nieuw-Zeelandse premier is daarvan nog geen 
sprake. 

Volgens Ardern gaat het om een medewerker die als taak heeft vliegtuigen te ontsmetten uit 
landen waar het virus nog steeds rondgaat. De medewerker zou volgens de premier volledig 
zijn gevaccineerd. Op 12 april zou hij nog negatief zijn getest. 

‘Het gebruikelijke protocol, om het besmettingsgeval te isoleren en de contacten en 
bewegingen op te sporen, is al in volle gang', aldus het ministerie van Volksgezondheid van 
Nieuw-Zeeland in een verklaring. Bron: De Stentor, 20 april 2021.   

Passagiers vanuit Perth naar Melbourne veertien dagen in 
thuisquarantaine 

Alle passagiers van Qantas-vlucht QF778 vanuit Perth naar Melbourne moeten zich veertien 
dagen thuis isoleren, nadat een medereiziger na thuiskomst positief testte. Ook zijn vrouw en 
kinderen moeten in quarantaine. De man verbleef in Perth in een hotel, maar in de kamer 
naast hem bleek een besmet iemand te zitten. 

Terug in Melbourne kreeg hij de opdracht zich te laten testen omdat hij in direct contact met 
de hotelgast is geweest. De minister voor Volksgezondheid van de deelstaat Victoria verklaart 
dat de man 'uit voorzorg', nog voor de testuitslag bekend werd, al om quarantaine in een 
hotel heeft gevraagd. 

De autoriteiten gaan nu de bewegingen van de man na op het vliegveld. Zowel op de 
luchthaven als in het vliegtuig droeg hij een mondkapje. Ook had de besmette passagier geen 
symptomen tijdens de vlucht. Melbourne kende gedurende vijfenvijftig dagen geen lokale 
besmettingen met het coronavirus. Bron: AD, 23 april 2021.  

Nieuw-Zeeland stopt met reizen naar Australië  

Nieuw-Zeeland stopt tijdelijk met de reisbubbel die net was geopend met Australië, na een 
nieuwe uitbraak van het coronavirus daar. 

Kort na opening van de reisbubbel op 18 april testte al een vliegveldmedewerker in de Nieuw-
Zeelandse stad Auckland positief op het virus. Toen zei de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda 
Ardern nog dat besmettingen bij de openstelling horen. Honderden mensen reisden de 
afgelopen dagen heen en weer zonder dat er een quarantaine nodig was. Maar omdat nu een 
reiziger in Australië positief blijkt en regio's daar weer in lockdown moeten, wordt de 
reisbubbel onderbroken. Bron: De Stentor, 23 april 2021.  

Popconcert zonder mondkapjes en anderhalve meter-regel in Auckland 

In Nieuw-Zeeland hebben vandaag meer dan 50.000 mensen genoten van een popconcert, 
zonder mondkapjes en zonder 1.5 meter afstand te houden. Het coronavirus is dusdanig 
onder controle in het land, dat de maatregelen zo'n massabijeenkomst weer toelaten. 
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De band Six60 trad op in het Eden Park Stadium in Auckland. Het was het laatste concert 
van hun tour in Nieuw-Zeeland. Op reclameposters werd het evenement betiteld als 'het 
grootste concert ter wereld' in coronatijd. 

,,Het is heel belangrijk voor ons als mensen om samen te kunnen komen en dezelfde liedjes 
te kunnen zingen", zei een uitzinnige fan achteraf. ,,Dat geeft ons echt het gevoel dat we samen 
onderdeel zijn van iets." 

Nieuw-Zeeland kan internationaal op lof rekenen voor zijn aanpak van de coronacrisis. Het 
heeft een van de laagste coronadodentallen ter wereld. 

Sinds het uitbreken van de pandemie zijn er zesentwintig Covid-doden gemeld, en ruim 2600 
besmettingen. Vrijwel alle nieuwe gevallen worden ontdekt bij binnenkomende reizigers, die 
daarna verplicht in quarantaine moeten. 

In Indonesië kregen terdoodveroordeelden hun vonnis via Zoom te horen 

Volgens Amnesty International hebben bijna honderd Indonesische 
terdoodveroordeelden hun vonnis via Zoom of andere videobelprogramma's te horen 
gekregen. De mensenrechtenorganisatie heeft grote kritiek op de manier waarop het Zuid-
Aziatische land vanwege de coronabeperkingen in de rechtspraak zijn toevlucht neemt 
tot digitale zittingen. Fysieke rechtszaken liggen stil. ‘De doodstraf is altijd een wrede 
straf geweest’, aldus de Indonesische directeur Usman Hamid. 

‘Deze onlinetrend draagt bij aan het onrecht en de onmenselijkheid.’ Door slechte 
internetverbindingen zouden niet alle gevangenen volledig deel kunnen nemen aan het 
digitale proces. Ook advocaten klagen dat ze geen of beperkte toegang hebben tot hun 
cliënten. In Indonesië zitten ongeveer vijfhonderd mensen in de dodencel, onder wie ook 
buitenlanders. In de afgelopen jaren zijn geen doodvonnissen uitgevoerd. Bron: AD, 23 april 
2021.  

Olympische Spelen kunnen veilig plaatsvinden volgens Japanse premier 

De Japanse premier Yoshihide Suga heeft vandaag verzekerd dat de Olympische Spelen in 

Tokio veilig kunnen plaatsvinden. Vanwege de hoge besmettingscijfers kondigde Suga 

vandaag voor de derde keer de noodtoestand af in de Japanse hoofdstad en de drie westelijke 

prefecturen Kyoto, Osaka en Hyogo. De maatregels gaan zondag in en duren tot 11 mei. Er 

bestaat grote twijfel of Japan wel in staat is om de Spelen te houden nu het virus weer zo hard 

toeslaat. Bron: AD, 23 april 2021.  

Derde keer noodtoestand afgekondigd in Tokio 

De Japanse premier Yoshihide Suga kondigde vandaag voor de derde keer de noodtoestand 

in Tokio en drie westelijke prefecturen Osaka, Kyoto en Hyogo, af. De vraag is of de 

maatregelen afdoende zullen zijn om de opleving van het coronavirus de kop in te 

drukken voor aanvang van de Olympische Spelen in juli. 

Deskundigen zijn sceptisch, maar de ministers voor Volksgezondheid en Economie vragen 

de regering om akkoord te gaan met de plannen. De noodtoestand en daarbij horende 

maatregelen gaan tot 11 mei gelden. Horecazaken waar alcohol wordt geserveerd sluiten de 

deuren en sportwedstrijden vinden zonder publiek plaats. Bron: AD, 23 april 2021. 
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Twee grote vaccinatiecentra in Tokio en Osaka 

De Japanse regering wil de komende weken twee grote vaccinatiecentra openen in Tokyo en 

Osaka. Zo hopen de autoriteiten het inentingstempo flink te kunnen versnellen, meldt de 

krant Nikkei vandaag. 

Het aantal besmettingen loopt de laatste tijd weer flink op. In Tokyo, waar over enkele 

maanden de Olympische Spelen moeten plaatsvinden, is onlangs opnieuw 

de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad moet begin mei een groot vaccinatiecentrum 

open gaan, waar dagelijks 10.000 mensen gevaccineerd kunnen worden. Bron: AD, 25 april 

2021. 

In Cambodja zijn markten bron van infecties  

Cambodja heeft een van 's werelds laagste infectie- en sterftecijfers, maar ziet sinds februari 

een toename in aantallen. In totaal gaat het om 8848 besmettingen en 61 doden. Om de piek 

in besmettingen te bedwingen, heeft het land alle markten in hoofdstad Phnom Penh tot 7 

mei gesloten. 

De markten worden als bron van de infecties gezien. In tot 'rode zone' verklaarde stadsdelen 

mogen mensen hun woningen niet uit. Duizenden families in de voor twee weken afgesloten 

stad roepen op sociale media om hulp en vooral om eten. Kooplieden en stadswachten krijgen 

het advies zich te laten testen. 

‘We hebben de situatie nauwkeurig in de gaten gehouden', verklaart het stadsbestuur. 

‘De infectiegraad ligt zorgwekkend hoog en er zijn dringende maatregelen nodig om dit te 

voorkomen.' Om de nood onder de hongerende stedelingen te lenigen, verstrekken 

ambtenaren aan duizenden gezinnen rijst, sojasaus, vissaus en vis in blik.  Bron: De Stentor, 

24 april 2021. 

Zuid-Korea sluit contract met Pfizer voor nog veertig miljoen vaccins 

Zuid-Korea heeft een aanvullend contract met farmaceut Pfizer gesloten voor de extra levering 

van 40 miljoen doses coronavaccin. De totale levering aan het Aziatische land komt daarmee 

op 66 miljoen doses. Zuid-Korea heeft naast het vaccin van Pfizer/BioNTech ook de middelen 

van Moderna, AstraZeneca, Janssen en Novavax, aankocht. 192 miljoen doses bij 

elkaar.  Bron: De Stentor, 24 april 2021. 
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Update RIVM 

Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in Nederland bedraagt 2478, dat zijn er 

vijftig meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 808 op de intensive care, een stijging van zes 

patiënten en 1670 in de kliniek, 44 patiënten meer dan gisteren. 

Vandaag zijn 284 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 47 

minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 56 opgenomen op de intensive care, 4 minder dan 

gisteren en 228 in de kliniek, 43 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames 

is ongeveer gelijk aan vorige week, maar blijft erg hoog.  

Er zijn 8600 nieuwe coronagevallen geregistreerd door het RIVM. Een etmaal eerder waren 

dat er 8301. Dat aantal is bijgesteld, aanvankelijk ging het om 8336 nieuwe positieve tests. 

In de afgelopen 24 uur zijn 12 sterfgevallen door corona gemeld. Zaterdagochtend waren dat 

er veel meer (31) en vrijdag eveneens 12. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms 

pas een tijdje later geregistreerd. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne nam het aantal 

sterfgevallen flink af, tot vorige week zo'n twintig per dag. 

De meeste nieuwe gevallen waren tussen zaterdagochtend en zondagochtend in Amsterdam 

(434), gevolgd door Rotterdam (410) en Den Haag (310). De stad Utrecht telde 178 nieuwe 

besmettingen, Eindhoven 162. 

Bijna 1,4 miljoen Nederlanders zijn positief getest sinds het begin van de uitbraak. Van bijna 

17.000 mensen staat vast dat ze aan het virus zijn overleden. Sinds het begin van de 

vaccinatiecampagne nam het aantal sterfgevallen flink af, tot vorige week zo'n twintig per dag. 

Bron: De Stentor, 18 april 2021. 

 

Tussen zondag- en maandagochtend zijn 7187 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd. Dat 

zijn er minder dan afgelopen weekend maar het aantal meldingen is aan het begin van de 

week meestal relatief laag. Het aantal besmettingen ligt hoger dan vorige week maandag. Toen 

registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 6757 gevallen. 
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Gemiddeld kregen de afgelopen zeven dagen 7699 mensen per dag een positief testresultaat. 

Dit gemiddelde stond vorige week maandag ook lager, op 7157 geregistreerde besmettingen 

per dag. 

Het RIVM kreeg zondag 8600 meldingen over positieve coronatesten binnen en zaterdag ruim 

8300. 

In het afgelopen etmaal zijn 22 coronadoden gemeld. Het betekent niet per se dat deze 

patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit 

soms pas een tijdje later pas geregistreerd. 

In Rotterdam zijn opnieuw de meeste nieuwe gevallen aan het licht gekomen: 307 inwoners 

testten positief. In Amsterdam waren 283 nieuwe besmettingen, Den Haag telde er 254. 

Daarna volgen Utrecht (166) en Dordrecht (118). 

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,4 miljoen Nederlanders positief getest. Bijna 

17.000 mensen bij wie een besmetting was geconstateerd zijn overleden. 

Er liggen maandag 66 coronapatiënten meer in de Nederlandse ziekenhuizen dan een dag 

eerder. In totaal zijn nu 2544 mensen met Covid-19 opgenomen, meldt het Landelijk 

Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de intensive cares liggen nu 813 Covid-patiënten, 5 meer dan het etmaal ervoor. In totaal 

liggen er 1207 mensen op de ic. De bezetting is volgens het LCPS hoog en volgt een stijgende 

trend. Op de verpleegafdelingen steeg het aantal coronapatiënten met 61 naar 1731 in 

totaal. Ook dat aantal is volgens het LCPS erg hoog, maar wel ongeveer gelijk aan vorige week.  

 

In Flevoland werden drie sterfgevallen gemeld. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-

Gelderland ging het om twee personen die aan het virus zijn overleden. Dit betekent niet per 

se dat deze patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, 

wordt dit soms pas een tijdje later pas geregistreerd. 
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Het aantal donkerrode gemeenten ging van vier naar zes. Opvallend is dat het gaat om zes 

gemeenten die gisteren niet donkerrood kleurden. Het gaat om Brummen, Epe, Oldebroek, 

Noordoosterpolder Urk en Zeewolde. In de Noordoostpolder steeg het aantal nieuwe 

besmettingen fors. Er werden 32 nieuwe besmettingen geregistreerd, dat zijn er 24 meer dan 

een etmaal eerder. Urk komt er met een dichtheid van 95,1 besmettingen per 100.000 

inwoners er het slechtst vanaf. 

Elburg, Staphorst, Voorst en Zwartewaterland kleurden gisteren nog donkerrood. Die 

gemeenten gingen naar een veiligere categorie, omdat het aantal besmettingen afnam. De 

gemeente Heerde is het beste jongetje van de klas en kleurt als enige grijs. Bron: De Stentor, 

19 april 2021. 

 

Veel meer besmettingen dan in het buitenland, volle ic's, toch 

versoepelen: ‘volkomen verkeerd signaal’ 

Terwijl het aantal nieuwe besmettingen verder stijgt en er meer coronapatiënten op de ic liggen 

dan op enig ander moment na de zomer, gaat het kabinet over tot versoepelingen. Niet iedereen 

vindt dat verantwoord. ,,Het is een volkomen verkeerd signaal.” 

Maandagmiddag lagen er 813 coronapatiënten op de intensive care, het hoogste aantal sinds 

29 april 2020. Het aantal nieuwe besmettingen over de afgelopen zeven dagen bedraagt 

54.000. Dat is het hoogste weektotaal sinds 9 januari. Ter vergelijking: in Duitsland zitten ze 

relatief gezien op de helft van dat niveau, in Denemarken op een kwart en in het Verenigd 

Koninkrijk op een tiende.  Bron: De Stentor, 19 april 2021.   

 

Twaalf procent van patiënten wacht op uitgestelde zorgafspraak 

Zo'n twaalf procent van de patiënten wacht als gevolg van de coronacrisis op een uitgestelde 

zorgafspraak in het ziekenhuis of kliniek. Dat blijkt uit onderzoek onder 8552 

zorgbehoevenden, uitgevoerd door de Patiëntenfederatie. 

Bij acht procent van de respondenten werd een zorgafspraak uitgesteld door de zorgverlener, 

in vier procent van de gevallen gebeurde dat op eigen initiatief. Het merendeel van de mensen 

die gedwongen wachten op zorg geeft aan dat het uitstel de kwaliteit van het leven beïnvloedt. 

Zorgverleners zeggen het vaakst operaties (35 procent) en controle- of vervolgafspraken (30 

procent) af. Dat leidt bij drieënzestig procent van de zorgbehoevenden tot een verlaagde 

levenskwaliteit. ‘Na de operatie moet ik op de ic wegens mijn hartprobleem, maar ze kunnen 

geen ic-bed garanderen vanwege coronapatiënten. Ik begin steeds slechter te lopen en de pijn 

wordt erger’, zegt een van hen. 

Ruimschoots de helft van de mensen die een zorgafspraak verzetten durft zonder inenting niet 

het ziekenhuis in te gaan. 

Het onderzoek werd vorige maand uitgevoerd, toen de ziekenhuizen en ic's door het 

toenemende aantal coronapatiënten minder plek en mankracht hadden voor de reguliere zorg 

dan gebruikelijk. Vier op de vijf respondenten (82 procent) heeft door een aandoening 

regelmatig zorg nodig. Bron: De Stentor, 19 april 2021.     

 

Ziekenhuizen stellen operaties uit vanwege drukte 

met coronapatiënten 
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Het Maasstad Ziekenhuis heeft de ‘gewone’ zorg weer moeten afschalen omdat er meer ic-

bedden voor coronapatiënten nodig zijn. In het ziekenhuis zijn twintig procent minder 

operaties dan normaal. Het gaat hierbij om operaties die kunnen wachten, zoals heup- of 

knieoperaties, hoe vervelend het voor de patiënt ook is. 

De handen die anders deze patiënten verplegen, zijn in het Maasstad nu nodig op de ic, die 

net als overal in Nederland moet groeien. ,,Helaas is daar de druk het hoogst op dit moment”, 

zegt Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis, in 

een verklaring op de website. Door het schrappen van operaties wil het Rotterdamse 

ziekenhuis ook voorkomen dat patiënten niet terechtkunnen op de spoedeisende hulp. ‘Acute 

en oncologische operaties gaan wel door’, is de belofte. 

Ook in andere ziekenhuizen zijn minder operaties. In het Erasmus MC lag het percentage dat 

niet doorgaat, verleden week al boven de twintig procent. In het academische ziekenhuis zijn 

bijna twee keer zo veel ic-bedden als in normale tijden. In heel Nederland ligt de ic met ruim 

achthonderd patiënten erg vol. Dit aantal is het hoogste sinds 1 mei vorig jaar. De hoop is dat 

de piek in zicht is. Het aantal opnames stabiliseert. 

In de Rotterdamse regio loopt het aantal coronapatiënten volgens de cijfers ook op, zowel op 

de ic als de verpleegafdeling. Om ruimte te maken in de ziekenhuizen, zijn weer meerdere 

coronapatiënten verplaatst naar elders in Nederland. Zo willen ze toch zoveel mogelijk andere 

patiënten kunnen helpen. Bron: AD, 19 april 2021.   

 

Bezorgde ziekenhuizen schroeven aantal operaties nog verder naar 

beneden: ‘minder dan dit kan bijna niet’ 

Utrechtse ziekenhuizen maken zich grote zorgen over de komende dagen. Uit alle macht wordt 

geprobeerd om voldoende personeel vrij te spelen voor de intensieve zorg aan coronapatiënten, 

maar dat gaat ten koste van de zorg voor andere patiënten. Het St. Antonius Ziekenhuis 

verwacht deze maand 1500 operaties minder kunnen doen dan normaal. ‘Veel minder dan dit 

kan bijna niet.’ 

Borstkankerpatiënten die na een operatie sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen om 

zorgmedewerkers vrij te spelen voor de Covid-zorg: het Sint Antonius Ziekenhuis doet het 

sinds vorige week bij wijze van proef. Op die manier snijdt het mes aan meerdere kanten: het 

hoopt tegelijk de wachttijden te verkorten én de essentiële zorg door te laten gaan. Het UMC 

Utrecht doet hetzelfde. Bron: De Stentor, 21 april 2021.   

 

Longarts luidt noodklok om overvol Delfts ziekenhuis: ‘IC, Covid-afdeling 

en gewone afdelingen. 0 plek’ 

De versoepelingen van de coronamaatregelen door het kabinet staan in schril contrast tot de 

noodkreet vanuit het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Een anonieme longarts heeft in niet 

mis te verstane woorden via zijn twitteraccount naar buiten gebracht dat de ic-afdeling van 

het Reinier overvol is. 

Zo twitterde de longarts (onder de naam ThePulminator) gisteren: ‘Het Reinier de Graaf ligt 

dus, sinds vanmiddag helemaal vol. De ic, de Covid-afdeling en alle gewone afdelingen. 

Gewoon 0 plek. Dit heb ik, sinds ik er werk, nog nooit meegemaakt. Dus vriendelijk verzoek 

voor Delft/Westland en omstreken: krijg geen acute aandoening vannacht. Of hopen dat de 

ambulance bereid is je buiten de regio te vervoeren! Want in de regio is er nl nauwelijks 

opnamecapaciteit. Oorzaak is vooral de Covid drukte icm veel ziekteverzuim onder het 

personeel. Deels door Covid, deels omdat men het gewoon niet meer trekt #dezorgishetzat’, zo 

stelt de Delftse longarts. Bron: AD, 21 april 2021.  
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IC verpleegkundigen bezig met de verzorging van een coronapatiënt © archieffoto ETZ/Ellen 
den Ouden 
 
 

Ziekenhuizen in Brabant al weken overvol: 'Neemt niemand het serieus 
waar we mee bezig zijn?’ 
 
Terwijl zorgmedewerkers hun vakantie uitstellen om op de overvolle intensive cares te werken, 
staan er dit weekend vijf concerten in Brabant op de planning en gaan terrassen en winkels 
vanaf woensdag weer open. Een droevig contrast volgens ROAZ voorzitter Bart Berden. ‘Dat 
het zorgpersoneel ontzettend demotiveert’.  
 
Het lijkt dweilen met de kraan open. De ic's in Brabant liggen al weken vol. Deze maand werd 
de capaciteit in Brabant met nog eens vijftien bedden opgeschaald, maar ook de 
nu tweehonderdvijftien ic-bedden zijn allemaal bezet. Honderdtwintig daarvan door 
coronapatiënten; waaronder twintigers en dertigers. ‘Het blijkt moeilijk door te dringen dat 
corona ook voor jonge mensen gevaarlijk kan zijn. Vanuit het ziekenhuis blijven we hetzelfde 
signaal afgeven; ‘ben nou voorzichtig'. Maar de aankomende versoepelingen en al die 
concerten dit weekend helpen daar allerminst bij’, aldus Bart Berden.  Bron: BN De Stem, 23 
april 2021.  
 

Sint Jansdal zegt alle planbare operaties voor komende twee weken af; 
druk op ic enorm door corona 
 
Terwijl volgende week de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen ingaan, is het op 
de intensive care (ic) van ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk alle hens aan dek. Zozeer 
zelfs dat alle planbare operaties voor de komende twee weken worden afgezegd.  
 
Concreet betekent dit voor Sint Jansdal dat de operatiekamers in Lelystad voor de komende 
twee weken zijn gesloten. In Harderwijk wordt het aantal operatiekamers teruggebracht naar 
drie. Wat wel doorgaat zijn spoedoperaties, oncologische operaties en de operaties van 
kinderen. Ook de zorg op de poliklinieken gaat gewoon door. 
 
‘De huidige situatie begint op de situatie van het voorjaar van 2020 te lijken’, vertelt ic-
verpleegkundige Leonie. Om de zorg aan coronapatiënten en acute zorg te kunnen blijven 
leveren, is het noodzakelijk om planbare operaties voor de komende twee weken af te zeggen. 
Door het afschalen van de operatiecapaciteit komen handen vrij die heel hard nodig zijn op 
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de intensive care. Gisteren lagen er zeventien patiënten op de Covid-afdeling en zeven op de 
ic, waarmee de maximale capaciteit op de ic bijna werd bereikt. 
 
Het ziekenhuis vindt het nemen van deze stap ontzettend vervelend voor de getroffen 
patiënten, zo meldt Sint Jansdal in een persbericht. ‘Zij wachten vaak al langer op een ingreep. 
Het uitstellen ervan is echter onvermijdelijk om de Covid-zorg en acute zorg te kunnen blijven 
leveren.’ 
 
Er is landelijk een toenemende druk op de intensive care- afdelingen, waar het aantal 
beschikbare bedden per uur afneemt. Het overplaatsen gaat steeds moeizamer, volgens Sint 
Jansdal. Andere ziekenhuizen liggen ook vol. Leonie: ‘Opvallend is dat we niet alleen oudere 
patiënten met longaandoeningen zien, maar ook gezonde jongeren tussen de 20 en 30 oud die 
aan de beademing liggen.’ 
 
Het ziekenhuis neemt telefonisch contact op met de patiënten van wie de operatie wordt 
uitgesteld. Patiënten kunnen ervan uitgaan dat hun operatie doorgaat als zij geen bericht 
hebben gehad. Het verzoek is om niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis. 
 
In Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen blijft het aantal Covid-patiënten in zowel de 
kliniek als op de IC op een hoog niveau door een continue instroom van corona-patiënten. 
Daarnaast is er ook veel zorg dat niet corona-gerelateerd is in de kliniek en op de IC. ‘De 
gehandhaafde opschaling voor Covid-zorg heeft tot gevolg dat we minder patiënten kunnen 
inplannen voor een operatie. Dit kan betekenen dat operaties worden geannuleerd en verzet 
naar een later moment’, meldt woordvoerder Carla Icking van Gelre. Bron: De Stentor, 23 april 
2021. 
 
Nederlandse Internisten Vereniging: 100.000 operaties moeten worden 
ingehaald 
 
De druk op ziekenhuizen door corona heeft geleid tot een stuwmeer van uitgestelde operaties, 
waardoor op dit moment '100.000 operaties nog moeten worden ingehaald'. Die 'ruwe 
schatting' sprak Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging, vrijdag 
uit in het radioprogramma 1op1 van KRO-NCRV. 

 
Volgens hem zijn er nog nooit zoveel operaties uitgesteld als in deze periode van de 
coronacrisis. ‘De situatie is zorgelijk’, aldus Peeters. Het openen van de terrassen komende 
week noemt Peeters 'een heel spannend moment voor de ziekenhuizen'. Hij vreest voor 
het gevoel dat mogelijk zal overheersen van 'we zijn er al' en dat mensen zich niet meer aan 
de maatregelen houden. Bron: AD, 23 april 2021. 
 
 

Bestuursvoorzitter Dordts ziekenhuis: ‘versoepelingen komen te vroeg’ 
 
De versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd, komen simpelweg te vroeg. Dat vindt 
bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. ‘De 
druk op met name onze intensive care is enorm.’ 
 
Bijna dagelijks worden ic-patiënten overgeplaatst. Deze week gebeurde dat twee keer per 
helicopter. Eén patiënt is naar Enschede overgebracht, een ander naar Groningen. Ook op de 
verpleegafdelingen is het druk. Donderdag werden er op één dag zelfs dertien coronapatiënten 
opgenomen. 
 
‘Hoewel iedereen snakt naar een terras of andere vrijheden, is het daarvoor echt te vroeg’, 
vindt Van der Meer. ‘Mensen krijgen door de versoepelingen en door de vooruitzichten die het 
RIVM schetst het gevoel dat alles weer kan en mag. Om te voorkomen dat we over een paar 
weken de zure vruchten plukken van al dat misplaatste optimisme, hoop ik dat iedereen zelf 
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blijft nadenken en zich aan de basisregels blijft houden, met of zonder vaccinatie.’ Bron: AD, 
23 april 2021. 
 
 

 

Donderdagmiddag werd een beademde en slapende patiënt overgevlogen naar de ic van het 
UMC Groningen. © ASz  
 
 

Vooralsnog geen beroep op Duitsland om coronapatiënten van IC over te 
nemen  
 
Nederland hoeft vooralsnog geen beroep te doen op Duitsland om coronapatiënten die op de 
intensive care liggen over te nemen. Een woordvoerster van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS) laat weten dat de contacten met Duitsland er wel zijn, maar 'het 
is nu nog niet aan de orde'.  
 
Momenteel liggen er dan ook geen Nederlandse coronapatiënten op de Duitse ic's. Vrijdag 
werd bekend dat België Duitsland opnieuw heeft gevraagd ernstig zieke coronapatiënten over 
te nemen, omdat op de intensive-careafdelingen in eigen land nauwelijks plaats meer is. 
 
Ook Nederland heeft eerder patiënten naar Duitsland gebracht. Vooralsnog kan het LCPS 
patiënten over de Nederlandse ziekenhuizen verspreiden. ‘Maar het houdt niet over’, zegt de 
woordvoerster. Bron: AD, 23 april 2021. 
  

Ic’s huiverig voor code zwart: ‘straks kunnen we wél terecht op terras, 

maar niet in ziekenhuis’ 

De druk in de ziekenhuizen loopt deze week op tot een niveau dat sommige zorgmedewerkers 

doet denken aan de situatie van maart vorig jaar. Code zwart is nog niet aan de orde, zeggen 

artsen. ‘Maar als het niet gaat dalen, hebben we echt een probleem op de ic’s.’ 
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Ic-verpleegkundigen snakken naar extra ondersteuning om het toenemende aantal 

coronapatiënten aan te kunnen. Ze draaien al meer dan een jaar extra diensten om de gaten 

op te vullen. ‘Tijdens de eerste golf kwamen heel veel ex-ic-verpleegkundigen, die elders 

werken, bijspringen. Dat gebeurt nu eigenlijk niet. Die missen we enorm’, merkt Rowan 

Marijnissen, voorzitter van beroepsvereniging V&VN IC en ic-verpleegkundige. Ze hoopt dat 

ex-collega’s zich weer melden. Bron: AD, 23 april 2021.  

 

Brabantse IC-teams sturen brandbrief aan minister De Jonge: ‘we houden 

het niet vol’ 

IC-teams uit tien Brabantse ziekenhuizen hebben een brandbrief gestuurd aan minister Hugo 

de Jonge (Volksgezondheid) en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Volgens 

de intensivisten eist de fysieke en emotionele belasting van coronazorg z'n tol en is de kwaliteit 

van de zorg in gevaar. Nog verder opschalen van IC-capaciteit is volgens deze Brabantse teams 

een utopie geworden. ‘De bevolking lijkt niet te beseffen hoe dicht we bij de grens zitten’.  

Ze willen nu echt gehoord worden. De intensivisten in Brabant hebben het gevoel dat niemand 

lijkt te beseffen hoe ernstig de situatie op de IC's is. Van een toekomstige stabilisatie of zelfs 

daling van het aantal nieuwe opnames is in hun ogen helemaal geen sprake. En de opdracht 

voor het nog verder uitbreiden van het aantal IC-bedden is een utopie. In een brandbrief aan 

minister De Jonge en Ernst Kuipers schrijven ze dat de grens nu echt bereikt is en code zwart 

nu wel erg dichtbij komt.   

‘U moet zich samen met ons voorbereiden op de scenario's die gaan ontstaan als we 

daadwerkelijk de zorg niet meer kunnen leveren. Scenario's waar wij in de zorg nu echt 

concreet rekening mee houden’, aldus de brief die door elf IC-artsen uit de ziekenhuizen in 

Uden, Tilburg, Eindhoven, Breda, Boxmeer, Veldhoven, Helmond, Weert, Roosendaal, Bergen 

op Zoom en Den Bosch is ondertekend.  

Terwijl er in Nederland reikhalzend uitgekeken wordt naar de aankomende versoepelingen, 

lopen ze op de Brabantse IC's op hun tandvlees. Doen ze al veertien maanden, maar het 

applaus is verstomd en het tekort aan gespecialiseerd IC-personeel is er nog steeds. 'De fysieke 

en emotionele belasting voor onze teams (die volgens de IC-artsen ook steeds meer te maken 

krijgen met jonge patiënten) eist onvermijdelijk zijn tol. Teamleden hebben aangegeven dit 

niet veel langer vol te houden en overwegen te stoppen. Het personeelstekort zal verder 

toenemen, hetgeen de kwaliteit van onze IC-zorg in de (nabije) toekomst in gevaar brengt’, 

aldus de brief.  De IC-artsen voorspellen een daling van het aantal intensive care bedden 

vanwege het uitvallen van personeel.  

‘Wees voorbereid', is dan ook de boodschap aan de minister. Maar de brief komt met nog een 

opdracht. ‘De Nederlandse bevolking lijkt niet te beseffen hoe dicht we ons momenteel 

bevinden bij het moment dat de grens van onze IC-capaciteit bereikt wordt. Maak deze 

boodschap duidelijk aan de mensen, onze toekomstige IC-patiënten'. Bron: AD, 24 april 2021. 

Liever een week wachten met versoepelingen 

Burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost John 

Jorritsma had liever minstens een week gewacht met de versoepeling van de 

coronamaatregelen. ‘Het was mij een lief ding waard geweest om even te wachten tot het 

moment dat het écht mogelijk was om die eerste stap te zetten’, zegt hij in het 

televisieprogramma WNL Op Zondag op NPO 1. 

Een groep intensivisten van Brabantse ziekenhuizen heeft aan het ministerie van 
Volksgezondheid, het bestuur van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) een brandbrief geschreven over de situatie op 
de intensive cares. De artsen waarschuwen dat 'de Nederlandse bevolking niet lijkt te beseffen 
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hoe dicht we ons momenteel bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-
capaciteit bereikt wordt'. 

Brabant was bij de eerste uitbraak het epicentrum van de coronacrisis. ‘Wat ik toen heb 
gezien, wil ik niet nog een keer meemaken’, aldus de burgemeester. Bron: AD, 25 april 2021.  

Diederik Gommers: geen piek in het aantal ic-opnames vanwege 
versoepelingen coronamaatregelen 

De versoepelingen van de coronamaatregelen zullen niet zorgen voor een piek in het aantal ic-
opnames omdat het vaccineren nu echt op stoom is, zegt arts en voorman van de Nederlandse 
Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers tegen het ANP. Wel benadrukt hij 
dat het openen van de terrassen en het schrappen van de avondklok aanstaande woensdag 
niet moet leiden tot het idee dat 'alles nu voorbij is'. 

Zaterdag schreef een groep intensivisten van Brabantse ziekenhuizen in een brief aan het 
ministerie van Volksgezondheid dat 'de Nederlandse bevolking niet lijkt te beseffen hoe dicht 
we ons momenteel bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt'. 
Gommers begrijpt dat mensen zich zorgen maken over de situatie in de ziekenhuizen, maar 
benadrukt dat de huidige druk op de ic's 'niets te maken heeft met de versoepelingen'. 

Dat de ic's nu zo vol liggen is namelijk een gevolg van ons gedrag van drie weken geleden, 
aldus de ic-arts. ‘Begin april was het mooi weer, iedereen zat dicht op elkaar in de parken. 
Dat zie je nu terug in de ziekenhuiscijfers.’ Bovendien nemen mensen het op dit moment al 
niet zo nauw met een aantal coronamaatregelen, zoals de bezoekersregeling. ‘We verwachten 
dat dat gedrag door die versoepelingen niet veel verandert.’ 

Het nadeel van het openen van de terrassen en het loslaten van de avondklok is volgens 
Gommers wel dat mensen mogelijk denken dat de crisis al voorbij is en zich dan nóg minder 
goed aan de basisregels gaan houden. ‘Dat is wel gevaarlijk. We zijn al deels gestopt met de 
kritiek planbare zorg, operaties die binnen zes weken noodzakelijk zijn. Dat kun je niet heel 
lang blijven doen. Vandaar dat ik blijf zeggen: realiseer je dat het in de ziekenhuizen nog 
steeds heel moeilijk is.’  

 

© ANP — Diederik Gommers 

Wat ons uiteindelijk uit de crisis moet helpen is vaccineren, aldus Gommers. ‘We vaccineren 
op dit moment als een gek. Dat is de sleutel. Als er komende weken iets met het vaccineren 
misgaat, hebben we dus wel een groot probleem.’ 
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Het ministerie van Volksgezondheid snapt de zorgen van de Brabantse intensivisten ook. ‘De 
situatie in de ziekenhuizen heeft onze volle aandacht. We zijn continu in gesprek met de 
ziekenhuismedewerkers en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en horen de signalen luid 
en duidelijk’, zegt een woordvoerder. ‘Tegelijkertijd klinkt er ook een luide roep om perspectief 
vanuit de samenleving. Het kabinet maakt in de besluitvorming dan ook telkens een brede 
maatschappelijke afweging en dat is de reden geweest om per 28 april een voorzichtige eerste 
stap te zetten. Het kabinet blijft de cijfers en de prognoses nauwlettend volgen.’ Bron: AD, 25 
april 2021. 

Reactie ministerie op Brabantse ic-brandbrief: ‘we horen de signalen luid 
en duidelijk’ 

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft zondagmiddag een reactie gegeven 
op de brandbrief van de tien Brabantse ic-teams. De signalen, dat de ic-grens is bereikt, zijn 
'luid en duidelijk’ gehoord. Maar terugkomen op de versoepelingen doet VWS niet.  

Het terugdraaien van de versoepelingen vanaf woensdag was ook niet direct de vraag van de 
ic-teams van de tien ziekenhuizen in Brabant. Met de brandbrief wilden ze vooral duidelijk 
maken dat het in de Brabantse ziekenhuizen niet meer te doen is. Dat ze overlopen en code 
zwart een scenario is waar serieus rekening mee gehouden moet worden. Toch komt het VWS 
wel met uitleg over de afweging tot dat besluit. Bron: BN De Stem, 25 april 2021. 

Mensen kunnen kiezen uit coronavaccins Pfizer en AstraZeneca 

Mensen geboren in 1955, 1954 en 1953 en wonend in de provincies Groningen, Friesland, 

Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Zeeland kunnen mogelijk kiezen uit de coronavaccins 

van Pfizer en AstraZeneca. Dat is voor het eerst en voor het laatst, aldus het RIVM. 

De mogelijkheid ontstaat doordat huisartsen in deze regio's structureel te veel AstraZeneca 

kregen geleverd. Er is dus kans dat ze over hebben. Ze mogen het vaccin nu toedienen aan 

mensen die ouder zijn dan de mensen die al AstraZeneca hebben gehad. Maar deze mensen 

mogen ook wachten tot ze het vaccin van Pfizer kunnen krijgen van de GGD. 

Mensen uit 1953 en 1954 in het hele land ontvangen deze week hun uitnodiging voor een 

Pfizer-coronavaccinatie en kunnen daar dan over bellen. Ze kunnen ook al nu via het digitale 

portal www.coronavaccinatie-afspraak.nl een afspraak inplannen met hun DigiD. Mensen uit 

1955 ontvangen volgende week woensdag en donderdag een uitnodiging, maar kunnen zich 

nog niet online aanmelden. Bron: De Stentor, 19 april 2021.  

Overgebleven vaccins in deze regio mogen naar kwetsbare patiënten 

De GGD's in Overijssel, Gelderland en Flevoland beslissen waarschijnlijk later deze week hoe 

ze voortaan de overgebleven coronavaccins aan het einde van de dag verdelen. Voorheen 

mochten die restvaccins alleen naar personeel van de vaccinatiestraten, maar nu kunnen ook 

kwetsbare mensen in aanmerking komen.  

Bij vaccinatielocaties in het hele land krijgen GGD’s te maken met mensen die zich aan het 

einde van de dag melden in de hoop kans te maken op een overgebleven vaccin. Het zijn vaak 

(ernstig) zieke patiënten die officieel nog niet aan de beurt zijn.  Bron: De Stentor, 21 april 

2021. 

Discussie over vraag of 60-minners zelf vaccin AstraZeneca kunnen 

kiezen 

Er woedt achter de schermen een felle discussie over de vraag of 60-minners die dat zelf 

willen, kunnen worden gevaccineerd met AstraZeneca. De Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) 

publiceerde gisteren online een persbericht. Daarin staat dat artsen een professionele 
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afweging moeten kunnen maken zodra patiënten om medisch dringende redenen om het 

omstreden vaccin vragen, meldt de Volkskrant. 

Dat is tegen het advies van de Gezondheidsraad en het besluit van minister De Jonge om 
toediening van AstraZeneca bij 60-minners niet toe te staan. Amper tien minuten na 
publicatie trok de Inspectie het bericht in. Een aantal partijen zou volgens de Inspectie 'het 
bericht niet hebben gelezen voor publicatie'. Een van hen eiste directe terugtrekking omdat 
het advies 'te ruim geïnterpreteerd' zou kunnen worden. Bron: De Stentor, 21 april 2021 
 

Vandaag begint Nederland met inenten met Janssen vaccin 
 
Nederland begint vandaag met de inentingen met het coronavaccin van Janssen. In de 
ochtend krijgt een aantal ggz-medewerkers de eerste prik met dit vaccin, in het museum 
Boerhaave in Leiden. Zorgminister Hugo de Jonge en burgemeester Henri Lenferink zijn 
daarbij aanwezig. 
 
De Jonge maakte dinsdagavond tijdens de persconferentie bekend dat het vaccineren met 
Janssen gaat beginnen, na onderzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar 
een zeldzame combinatie van trombose en een lager aantal bloedplaatjes. 
 
Nederland kreeg vorige week een kleine tachtigduizend doses van het vaccin binnen. In eerste 
instantie is het vaccin toebedeeld aan ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact 
en patiënten en medewerkers van ggz-instellingen. Aanstaande vrijdag en maandag worden 
de vaccins van Janssen die reeds zijn geleverd uitgereden naar ziekenhuizen en ggz-
instellingen.  
 
In de ziekenhuizen zullen ongeveer negen en dertig duizend extra medewerkers onder de 
zestig jaar met direct patiëntcontact worden gevaccineerd. Binnen de intramurale ggz-
instellingen wachten nog ruim veertigduizend mensen onder de 65 jaar op een vaccinatie. 
Bron: De Stentor, 21 april 2021. 
 

Grote Britse studie: Pfizer en AstraZeneca beschermen na één prik even 
goed 
 
Zowel het AstraZeneca- als het Pfizer-vaccin zorgt al na één prik voor een sterk lagere kans 
om corona te krijgen. Allebei zijn ze bovendien werkzaam tegen de Britse variant. Maar: na 
één prik kun je nog steeds besmet raken met het virus en het is niet uit te sluiten dat je het 
ook nog door kan geven.  
 
Dat blijkt uit een grootschalige studie in het Verenigd Koninkrijk, waaraan ruim 373.000 
Britten van alle leeftijden deelnamen. In totaal werden bij hen liefst 1,6 miljoen coronatests 
afgenomen. Het onderzoek is een van de grootste tot nu toe naar de effectiviteit van 
coronavaccins. Vandaag wordt het officieel gepresenteerd. Ook voor Nederland zijn de 
uitkomsten relevant, omdat 90 procent van de naar schatting vijf miljoen prikken die tot nu 
toe in ons land gezet zijn, van AstraZeneca of Pfizer is. Bron: De Stentor, 23 april 2021. 
 

EMA: voordelen AstraZeneca zwaarwegender bij àlle volwassenen 
 
De voordelen van het coronavaccin van AstraZeneca wegen zwaarder dan de risico’s ervan 
voor volwassenen in alle leeftijdsgroepen. Dat heeft het Europees geneesmiddelenbureau EMA 
laten weten na een nadere bestudering van het vaccin. 
 
Het EMA concludeerde eerder weliswaar dat een combinatie van bloedstolsels (trombose) en 
een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) een zeer zeldzame bijwerking kan zijn van het 
vaccin. Maar de organisatie zegt dat de ernstige bijwerking naar schatting voorkomt bij één 
op de honderdduizend gevaccineerde mensen.  
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Nadelen van het vaccin werden eerder vooral geconstateerd bij vrouwen jonger dan 60 jaar. 
In Nederland zijn acht meldingen bekend. Bij vier van hen kwamen de bloedpropjes bij de 
longen terecht. Een vrouw is aan zo’n embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook een 
hersenbloeding. Het gaat om vrouwen tussen de 23 en 65 jaar. 
 
In Nederland besloot het kabinet om het AstraZeneca-vaccin alleen aan te bieden aan mensen 
die zijn geboren in 1960 of eerder. Dat gebeurde na een advies van de Gezondheidsraad. In 
een reactie zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het EMA-oordeel te 
bestuderen. Later wordt bekeken of het Nederlandse vaccinatiebeleid moet worden aangepast. 
 
De nadere studie levert volgens het EMA niet meer inzichten op wat betreft voordelen en 
risico’s ten aanzien van mannen en vrouwen. Wel is het duidelijk geworden dat de voordelen 
van prikken met AstraZeneca toenemen naarmate iemand ouder is en naarmate het aantal 
besmettingen groeit. 
 
Het EMA houdt vast aan het advies om de tweede doses van het vaccin te geven vier tot twaalf 
weken nadat de eerste prik is gezet. 
 
Eerder al liet EMA weten dat de voordelen van de prik over het algemeen veel groter zijn dan 
de nadelen. Anders gezegd: het vaccin zal veel meer coronabesmettingen voorkomen dan 
bijwerkingen opleveren. 
 
De Europese Unie reageert bij monde van commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid en 
voedselveiligheid) op de EMA-studie. ‘Het is duidelijk: De voordelen van het coronavaccin van 
AstraZeneca wegen zwaarder dan de risico’s van de zeer zeldzame bijwerkingen. Het 
AstraZeneca-vaccin is een belangrijk onderdeel van onze vaccinvoorraad en het is effectief.’ 
 
Kyriakidis is van mening dat het EMA-oordeel regeringen kan helpen in het nemen van hun 
besluiten over hun vaccinstrategie.  
 
Wel twijfelt de EU nog over het aanpakken en voor de rechter dagen van vaccinmaker 
AstraZeneca als het gaat om het naleven van de contractuele verplichtingen. ‘Er is nog geen 
besluit gevallen’, zegt voorzitter Ursula Von der Leyen van de Europese 
Commissie. AstraZeneca levert al maanden veel minder coronavaccins dan is afgesproken. 
Ook in het tweede kwartaal voldoet de Brits-Zweedse fabrikant bij lange na niet aan zijn 
verplichtingen. 
 
Maar een handvol EU-landen, onder wie zwaargewichten Duitsland en Frankrijk, vraagt zich 
volgens EU-bronnen af of juridische stappen wel zin hebben. AstraZeneca produceert 
simpelweg te weinig vaccins om zich aan zijn contracten te houden. Dat verandert niet ineens 
door een gang naar de rechter, denken ze. De EU moet samenwerken met de vaccinfabrikant 
om zoveel mogelijk doses te bemachtigen, zei de Duitse minister van Volksgezondheid Jens 
Spahn vandaag. Een juridische procedure heeft volgens hem geen prioriteit. 
 
Langzamerhand verdampt het verzet tegen een rechtsgang, schrijven Brusselse media. Vrees 
om de verstandhouding met de farmaceut op het spel te zetten is er volgens een EU-bron niet. 
Die is al voorgoed verzuurd. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid wil formeel nog 
geen standpunt innemen over een eventuele rechtszaak. Het onderwerp moet eerst door de 
lidstaten onderling besproken worden, laat een woordvoerder weten. Bron: De Stentor, 23 
april 2021. 
 

Man valt van dakterras in Apeldoorn: slachtoffer met hoogwerker naar 

beneden gehaald 

In Apeldoorn is afgelopen nacht een man gewond geraakt na een val van een dakterras. Het 

slachtoffer moest met een hoogwerker naar beneden worden gebracht en is daarna met spoed 

naar het ziekenhuis vervoerd.  
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Het incident vond vannacht na 01.30 uur plaats aan de Brinklaan in het centrum van 

Apeldoorn. De man viel van een dakterras. Hoe dit kon gebeuren, is nog onduidelijk. Dit wordt 

onderzocht. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en er werd een 

traumahelikopter opgeroepen. Deze werd even later overigens weer afgemeld.   

 

 
 

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. © 
Luciano de Graaf 

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gecontroleerd, waarna de brandweer er met een 
hoogwerker voor zorgde dat hij naar beneden werd gebracht. Het slachtoffer is daarna met 
onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.  

Het is niet de eerste keer dit weekend dat de hulpdiensten in Apeldoorn in actie moeten komen 
na een val. Zaterdagmiddag kwam een bewoner van de Kooikersdreef ten val vanaf een 
overkapping bij zijn huis. Hij raakte ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis. Bron: De 
Stentor, 18 april 2021.  

 

Man uit Apeldoorn raakt ernstig gewond na val van dak, traumahelikopter 
landt naast de A50 

Een massale uitruk voor de hulpdiensten in Apeldoorn zaterdagmiddag, met zeker vier 
ambulances, politie en een traumahelikopter. Een bewoner van de Kooikersdreef kwam ten 
val vanaf een overkapping bij zijn huis en raakte ernstig gewond. 

De man viel plots naar beneden terwijl hij zeer waarschijnlijk bezig was op de schuur bij zijn 
woning. Ambulances kwamen al snel ter plaatse in de wijk Matendreef, en vanwege de situatie 
van de man werd ook de traumahelikopter vanuit Amsterdam ingevlogen.  

Omdat die niet tussen de woningen kon landen, is het slachtoffer per ambulance naar 
carpoolplaats Apeldoorn-Agrifirm langs de A50 verplaatst. Daar landde het mobiel medisch 
team (MMT), waarna de MMT-arts de man in een ambulance onderzocht. Het gewonde 
slachtoffer is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle. Bron: De 
Stentor, 17 april 2021. 
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Na een valpartij van het dak (rechts) in Apeldoorn rukken de hulpdiensten massaal uit; ook 
een traumahelikopter komt ter plaatse. © Luciano de Graaf 

 

Van God los 
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NOS Stories van Van der Tang  © Instagram 
 
 

Afgrijzen om uitspraken lokale voorzitter SGP-jongeren: 'de man is het 
hoofd van de vrouw’ 
 
Tweede Kamerleden en diverse bekende Nederlanders reageren afkeurend op een video waarin 
een SGP’er zijn twijfels uitspreekt over de positie van vrouwen in de politiek. De voorzitter van 
SGP-jongeren Vallei & Rijn stelt dat mannen biologisch sterker zijn dan vrouwen en om die 
reden beter geknipt zijn voor een functie in de politiek. ‘Zoals Jezus ook het hoofd is van alle 
christenen, dezelfde manier is ook de man het hoofd van de vrouw’, geeft hij de kijkers op 
persoonlijke titel mee. De uitspraken leiden tot grote verontwaardiging. Ook het landelijke 
bestuur van de SGP-jongeren neemt er afstand van. 
 
Binnen de jongerenafdeling van de SGP is een felle discussie ontstaan over het al dan niet 
toelaten van vrouwen op het politieke toneel. Een motie om het omstreden vrouwenstandpunt 
te versoepelen werd zaterdag op het voorjaarscongres door 40 procent van de SGP-jongeren-
leden gesteund, wat net niet voldoende was. 
 
De orthodox-christelijke partij staat al sinds de oprichting in 1918 niet om te springen dat 
vrouwen politieke functies bekleden. Toch mag zij dat helemaal niet verbieden, bepaalde de 
Hoge Raad in 2010. De opstelling van het traditionele mannenbolwerk was volgens juristen 
in strijd met het VN-Vrouwenverdrag en met de Nederlandse grondwet. Twee jaar later 
bepaalde ook het Europees Hof van de Rechten voor de Mens dat de SGP vrouwen moet 
toelaten tot de kieslijsten. Daarop hebben enkele SGP-vrouwen een politieke functie gekregen, 
zoals Paula Schot (wethouder Schouwen-Duiveland) en Lilian Janse (raadslid Vlissingen). Op 
de landelijke kieslijst van de SGP staan echter uitsluitend mannen. 
 
Het landelijke bestuur van de SGP-jongeren laat vandaag in een verklaring weten dat de 
uitspraken die door leden zijn gedaan in de media op persoonlijke titel zijn en ‘niet de mening 
van SGP-jongeren als organisatie vertegenwoordigen’. Diverse leden binnen de 
jongerenafdeling van de SGP pleitten ervoor om ‘terughoudend’ te zijn rond deze kwestie, mede 
om niet in botsing te komen met de moederpartij. Ook het standpunt dat de jongerenafdeling 
in elk geval niet tegen politieke functies voor vrouwen is, haalde het niet.  
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Desondanks lijkt er wel beweging in te zitten. Een meerderheid van de SGP-jongeren sprak 
haar steun uit voor ‘meer gesprek en bezinning’ over het onderwerp. Het vrouwenstandpunt 
lijkt daarmee niet meer onwrikbaar. Bron: De Stentor, 21 april 2021.  
 
 

 
 
 

Nepbezorger PostNL dreigt baby van jong stel iets aan te doen: 'we 
smeekten om ons kind bij ons te houden' 

Bij een brute overval op een jong stel in Amsterdam, afgelopen maart, dreigden twee 
overvallers een acht weken oude baby iets aan te doen. Dat hebben de twee slachtoffers aan 
de recherche verklaard. De politie onderzoekt of de overval te maken heeft met de overval op 
realityster Amanda Balk, die een paar maanden daarvoor plaatsvond. 

De overval op het jonge stel en hun pasgeboren baby gebeurde in de vroege ochtend van 
donderdag 18 maart, in het appartement van het stel aan de Gaasterlandstraat in Amsterdam-
Zuid. Een van de daders deed zich voor als bezorger van PostNL. Tijdens de overval werden 
de jonge ouders van het kind gescheiden, mishandelden de daders de vader en omwikkelden 
ze het hoofd van de vrouw met tape. 

‘Je bent meteen kansloos’, zegt het geschrokken stel in Opsporing Verzocht, waarin beelden 

van de overvallers werden getoond. Volgens de vader van het gezin maakten de daders direct 
een agressieve indruk. ‘Ze zetten een geweer tegen mijn vrouw aan en ik word door de 
woonkamer gesleurd.’ Zijn echtgenote ‘smeekte’ naar eigen zeggen of zij tijdens de overval de 
baby bij haar mocht houden. ‘Dat was kansloos’, verzucht ze. ‘Het is verschrikkelijk dat je als 
ouder wordt gescheiden van je kind’, voegt de vader daaraan toe. 

De daders eisten volledige medewerking van de ouders en dreigden met geweld. ‘Wil je dat ik 
je baby pak? Wil je dat ik je man sla’, zou een van de overvallers hebben gezegd. Toen de 
slachtoffers om wat drinken vroegen, zouden ze door de mannen zijn vernederd. ‘Hij pakte de 
fles die wij gebruiken voor melkvoeding en goot de fles sadistisch over mijn hoofd heen’, 
verklaart de vader. 
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Na een half uur verliet het tweetal de woning, waarbij ze onder andere een aantal waardevolle 
sieraden, designertassen en een Rolex-horloge meenamen. Het echtpaar lieten ze 
vastgebonden en opgesloten achter in de badkamer. Het gaat naar omstandigheden goed met 
ze, maar ze ondervinden allebei nog psychische problemen. ‘Ik heb veel nachtmerries en 
schrik om het kleinste dingetje’, zegt de vrouw. Haar vriend zegt het vervelend te vinden dat 
hij zich thuis niet meer veilig kan voelen. 

De politie sluit niet uit dat de overval op het gezin verband houdt met de overval op realityster 
Amanda Balk. Ook bij Balk waren de daders verkleed als pakketbezorgers. GIsteren is in die 
zaak een 21-jarige man aangehouden. Wat zijn rol bij de woningoverval op IJburg was en of 
hij mogelijk ook betrokken was bij de overval op het gezin aan de Gaasterlandstraat, wordt 
onderzocht. Bron: De Stentor, 20 april 2021. 

 

 

 

Zo gruwelijk maakt OM het zelden mee: man (44) laat vrouw ontlasting 
van eigen kinderen eten 

Hij mishandelde zijn vrouw jarenlang op sadistische wijze. Kleineerde haar. Isoleerde haar 
van de buitenwereld. En dwong zijn kinderen mee te doen met het grove fysieke en verbale 
geweld. Het Openbaar Ministerie zag geen andere optie dan tbs met dwangverpleging te eisen 
tegen de 44-jarige Utrechter S.N. ‘Hij deed aan intiem terrorisme.’  

De kinderen moesten in een potje poepen of in een beker plassen. Vervolgens moest hun 
moeder alles eten en drinken. Ook stak hij haar in haar been. Om vervolgens tegen de 
kinderen te zeggen dat hij dat ‘expres gedaan had omdat daar een slagader liep en ze dan 
dood zou gaan’. Ook moest ze haar tong uitsteken, en trok hij haar vervolgens aan een 
nijptang door het huis.  Bron: Tubantia, 19 april 2021.   
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Echtpaar uit Ommen staat doodsangst uit: ‘het is zo verschrikkelijk als 
iemand zomaar aan je zit’  

 

Het huis van Ria en Gerard Cents uit Ommen  © Phaedra Werkhoven 
 

‘Ik heb de hele tijd gehuild. Ik kon gewoon niet meer stoppen. Ik ben nu nog aan het bijkomen, 
vertelt Ria Cents (71) uit Ommen. Vannacht sloeg zomaar een wildvreemde man hun raam 
kapot en stapte erdoor naar binnen. 

Het was een korte nacht. Buiten is al te zien dat het raam van de vrijstaande villa met hout 
is dichtgemaakt. Gisteravond tegen elven hoorde haar man terwijl hij televisie aan het kijken 
was ineens hard gebons op de ramen en geschreeuw. 

Verwarde man in Ommen slaat na denkbeeldige achtervolging ruit in en springt willekeurige 
woning binnen.  

Een opmerkelijk incident in Ommen gisteravond. Bewoners van een huis aan de Hammerweg 
schrokken op toen een wildvreemde man een ruit insloeg en ineens in de woning stond. De 
verwarde man, onder invloed van verdovende middelen, werd uiteindelijk door de politie naar 
buiten gebracht en gewond naar het ziekenhuis vervoerd.  

Het voorval vond zaterdagavond rond 22.30 uur plaats toen de man tegen het raam van een 
woning stond te bonken, vervolgens door het glas brak en de woning binnensprong. De 
bewoners waren op dat moment gewoon thuis. Volgens de politie Oost-Nederland was de man 
behoorlijk onder invloed van verdovende middelen.  Bron: De Stentor, 18 april 2021. 

 
Gewelddadige hangjongeren teisteren Zutphense wijk: ‘zelfs ruiten van 
onze babykamer zijn ingegooid’ 
 
Stenen door de ruiten, dansleerlingen die met stenen worden bekogeld, scheldpartijen en heel 
veel vuurwerkoverlast. Debby de Jong-Vieberink uit Zutphen is er helemaal klaar mee. Een 
groep jongeren van tussen de 13 en 16 jaar hangt vaak rond op het bruggetje en bij de 
speeltuin achter haar dansschool aan Het Zwanevlot. Ook bij andere buren gingen stenen 
tegen de ruiten: mensen in de buurt zijn het beu. ‘Ik heb de daders op foto en video staan. Als 
er niets gebeurt, dan gooi ik ze zelf online.’ 
 
De 34-jarige dansschoolhoudster en haar man Bas de Jong (33) zijn het helemaal zat. ‘Sinds 
september, oktober hebben we het heel zwaar. Het raam van de babykamer waar mijn kindje 
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van bijna anderhalf jaar slaapt is al een paar keer ingegooid. En dat terwijl ik overal camera’s 
heb hangen.’ Bron: De Stentor, 18 april 2021.  

 
 

 

Er werd ingebroken in een bouwkeet, die vervolgens in een chaos veranderde. © Titus Mulder 
 
 

Uitbater strandhuis De Enk op Bussloo is vernielingen en inbraken zat: 
‘Als daders zich woensdag niet hebben gemeld, stap ik naar politie’ 
 
Titus Mulder is er helemaal klaar mee. Zijn strandhuis (in aanbouw) De Enk op Bussloo was 
in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de derde keer in korte tijd het doelwit van vandalen. 
Ze braken in in een bouwkeet. ‘Ik heb camerabeelden van de daders, drie jongens, die de 
laatste twee keer bij ons tekeer gingen. Ze kunnen zich tot woensdag bij mij melden.’ Bron: 
De Stentor, 18 april 2021.  
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Meerdere jongeren zijn vandaag aangehouden in Delft. Het zou gaan om voetbalhooligans die 
met elkaar op de vuist wilden gaan.  © Regio15  

 

Politie verricht 32 arrestaties in Delft: voetbalsupporters wilden met 
elkaar op de vuist gaan 
 
Een grote groep voetbalsupporters had het plan om vanmiddag met elkaar op de vuist te gaan 
in Delft. In totaal zijn er volgens een politiewoordvoerder 32 arrestaties verricht. De groep had 
op en rondom het parkeerterrein bij de Olof Palmestraat in Delft, afgesproken, in de omgeving 
van Ikea. 
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De politie rukte massaal uit. Ook de ME werd ingezet, aldus een politiewoordvoerder. Er 
zouden enkele honderden supporters aanwezig zijn, volgens een politiewoordvoerder ging het 
om supporters van een aantal verschillende clubs.  
 
‘Toen de politie aankwam zijn zij gaan rennen waardoor er ook een groot deel heeft kunnen 
ontsnappen', aldus calamiteitenwebsite Regio15. Inmiddels is het volgens een woordvoerder 
weer rustig in het gebied.  Bron: De Stentor, 18 april 2021.  
 

 
 
Supporters van verschillende voetbalclubs hebben zondag met elkaar gevochten op het 
parkeerterrein van de IKEA in Delft. Er zijn in totaal 32 aanhoudingen verricht, bevestigt de 
politie in gesprek met NU.nl na berichtgeving van Omroep West. 

 
De spelers van Ajax zouden in het West Cord-hotel vlak bij de IKEA hebben overnacht, zo 
meldt de omroep. Supporters waren waarschijnlijk aanwezig om de spelers uit te zwaaien. 
Op beelden op sociale media is te zien hoe grote groepen supporters achter elkaar aan rennen 
en op elkaar inslaan. Waarom het tot een confrontatie is gekomen, is niet bekend. 

Op het moment is het weer rustig op het parkeerterrein. De Mobiele Eenheid was aanwezig, 
maar heeft geen charges hoeven uitvoeren. 

Zondag speelt Ajax de bekerfinale tegen Vitesse in de Rotterdamse Kuip. 

 

Voetbalsupporters aangehouden na gevecht bij Ikea Delft 
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De auto ligt ondersteboven in de sloot nadat een shovel de persfotograaf opzettelijk heeft 
aangereden in Lunteren.  © Persbureau Heitink  
 
 

Omstanders belagen persfotografen in Gelderse Lunteren; auto met 
inzittenden opzettelijk in sloot geduwd 
 
In het Gelderse Lunteren zijn een persfotograaf en zijn vriendin aangevallen door omstanders, 
nadat zij foto's wilden maken van een autobrand. De auto van de fotograaf werd volgens 
getuigen opzettelijk in de sloot geduwd met een shovel. De persfotograaf en zijn partner 
raakten bekneld in de auto die ondersteboven lag. Zij moesten door de brandweer worden 
ontzet. 
 
De 112-fotografen kwamen af op een melding van een autobrand in Lunteren. Zes á zeven 
omstanders reageerden volgens getuigen gelijk zeer fel op hun aanwezigheid. Zij zouden de 
fotografen met stokken hebben aangevallen.  
Een andere omstander kwam met een shovel aangereden en duwde de auto, met daarin de 
fotograaf en zijn vriendin, omver waardoor deze op het dak in de sloot belandde. De brandweer 
moest eraan te pas komen om de betrokkenen uit de auto te bevrijden. Beiden raakten gewond 
en zijn naar het ziekenhuis overgebracht.  

 
Andere fotografen konden net op tijd aan de woedende omstanders ontsnappen. De politie 
heeft ter plekke tenminste twee aanhoudingen verricht.  De politie kon maandagavond laat 
alleen bevestigen dat het incident heeft plaatsgevonden. Als het onderzoek is afgesloten komt 
de politie met meer informatie naar buiten. Bron: De Gelderlander, 20 april 2021.   
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De politie verrichtte twee aanhoudingen na het geweldsincident in Lunteren waarbij fotografen 
door omstanders werden aangevallen. © Persbureau Midden Nederland   

 

Schokkende beelden: persfotograaf en vriendin schreeuwen om hulp 
terwijl shovel hen sloot in duwt 

De politie heeft in het Gelderse Lunteren twee verdachten aangehouden die er maandagavond 
persfotografen belaagden en/of bedreigden. Het duo wordt vandaag verhoord, meldt de politie. 
Dashcambeelden van de persfotograaf tonen hoe zijn vriendin en hij met auto en al de sloot 
in worden geduwd door een shovel.  

De ene aangehouden verdachte bestuurde de shovel, de andere bedreigde twee andere 
fotografen, meldt de politie.  

De fotografen reageerden maandagavond op een melding van een autobrand. Ze wilden vanaf 
de openbare weg foto’s maken. Omstanders reageerden agressief, bedreigden de fotografen en 
sloegen met stokken op de grond om ze weg te jagen, aldus de politie.  

De fotografen namen afstand en volgens de politie ging een van hen voor zijn eigen veiligheid 
terug naar zijn auto. Die auto werd kort daarop met een shovel in een sloot geduwd. De 
fotograaf en zijn vriendin raakten bekneld en werden door de brandweer uit de op zijn kop 
belande auto bevrijd. 

‘Journalisten moeten zonder gevaar hun werk kunnen doen. Dit gaat alle grenzen over, we 
accepteren dit niet. Onze collega’s hebben goed opgetreden. Het onderzoek is in volle gang’, 
stelt Naomi Hoekstra, districtschef Gelderland-Midden. 

Vlak nadat de persfotograaf en zijn vriendin bij de autobrand aan de Krommehoekseweg in 
Lunteren zijn gearriveerd, worden ze bedreigd door omstanders. Op dashcambeelden is te 
horen hoe de fotograaf de politie belt met het verzoek om zo spoedig mogelijk een team agenten 
te sturen. Even later is te zien hoe vier grote lichten de auto naderen. 

De lichten zijn van de shovel, die tegen de auto aanrijdt en de auto enkele meters naar 
achteren duwt. ‘Ik vind het doodeng!’, roept de vriendin van de persfotograaf. Ze wil 
uitstappen, maar de fotograaf maant haar te blijven zitten. 

Als de persfotograaf vervolgens weg probeert te rijden rent een drietal omstanders naar de 
auto toe en begint op het voertuig in te slaan met gele palen, vermoedelijk afkomstig van 
hekwerk. ‘Hé, hij is kapot! Ik kan niet meer rijden!’, schreeuwt de persfotograaf naar de 
omstanders. Vervolgens belt hij opnieuw de politie. ‘Politie Lunteren, snel!’ 
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Daarna gaat het snel. De lichten van de shovel komen nogmaals rap naar de auto toe, waarna 
de auto wordt gekanteld. Terwijl het telefoongesprek met de politie nog gaande is, schreeuwen 
de fotograaf en zijn vriendin om hulp. De auto en de inzittenden belanden uiteindelijk 
ondersteboven in de sloot, waarna het beeld op zwart springt. 

Voor het genootschap van hoofdredacteuren is dit een nieuw dieptepunt in de 
omstandigheden waarin journalisten hun werk moeten doen. Het illustreert de voortdurende 
dreiging waaronder de journalistiek in Nederland moet werken. 

Een woordvoerder van de brandweer zegt van de situatie niet veel te kunnen zeggen, anders 
dan dat de brandweer betrokken is geweest bij het bestrijden van die autobrand. Ook heeft 
de brandweer geholpen om twee mensen uit de auto te halen. Andere fotografen konden net 
op tijd aan de woedende omstanders ontsnappen.  Bron: De Stentor, 20 april 2021.  

 

Drie verdachten vast voor belagen persfotograaf, bestuurder shovel 
verdacht van poging doodslag 

De man die maandagavond met een shovel een auto met daarin een persfotograaf en zijn 
vriendin een sloot induwde, wordt verdacht van poging tot doodslag. Het gaat om een 34-
jarige verdachte uit Lunteren. Intussen zitten drie verdachten vast, meldt de politie.  

Daarnaast meldt de politie dat in de zaak een derde persoon is aangehouden: een 55-jarige 
man uit Lunteren. Hij wordt verdacht van bedreiging en openlijke geweldpleging. Diezelfde 
verdenking geldt voor een eerder aangehouden 21 jarige man uit Braneveld, aldus de politie. 

Meerdere persfotografen werden maandagavond belaagd, toen zij reageerden op een melding 
van een autobrand. Ze wilden vanaf de openbare weg foto’s maken. Omstanders reageerden 
agressief en bedreigden hen. 

Persfotograaf Timothy die maandagavond met zijn vriendin werd aangevallen in Lunteren, 
deed dinsdag aangifte van poging tot doodslag c.q. moord. Zijn auto werd ondersteboven 
geduwd door een shovel en kwam terecht in een sloot. Hij en zijn vriendin raakten bekneld en 
konden worden bevrijd door de brandweer.  

De fotograaf was maandagavond uitgerukt voor een autobrand. ‘Er was geen brand te zien. 
Opeens kwamen er toen vier mannen op mij en andere fotografen af, ouderen en jongeren. Ze 
bedreigden ons met de dood en ik had meteen het gevoel dat het menens was.’ Vanwege de 
ernst van de bedreigingen liep Timothy terug naar zijn auto en belde het alarmnummer. ‘In 
de auto zag ik twee mannen wegrennen, ik dacht dat ze vluchtten omdat ze niet gepakt wilden 
worden vanwege de bedreiging.’  

Daarna ging het allemaal heel snel. Vier mannen met stokken kwamen aangerend, sloegen de 
voorruit van de auto kapot en verdwenen weer. Even later verschenen de twee belagers met 
een shovel. ‘Achteraf gezien had ik meteen moeten vertrekken, maar achter ons stonden 
andere fotografen, dus we zaten klem.’ 

Timothy's dashcam legde de aanval vast. Op de schokkende beelden was niet alleen te zien 
hoe de shovel de auto met de persfotograaf en diens vriendin ramde en ondersteboven duwde 
maar waren ook de angstige hulpkreten van de twee inzittenden te horen.  

De Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren reageerden 
geschokt op de aanval. Het genootschap noemde deze een nieuw dieptepunt in de 
omstandigheden waarin journalisten hun werk moeten doen. Het illustreert de voortdurende 
dreiging waaronder de journalistiek in Nederland moet werken. Bron: De Stentor, 21 april 
2021.  

Verdachte shovel-aanslag Lunteren nog een tijdje achter slot en grendel 

Een van de drie mannen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op een 
persfotograaf en zijn partner blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag 
besloten. 
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De verdachte blijft veertien dagen langer in bewaring. Aanvankelijk zou ook een tweede 
verdachte vrijdagmiddag worden voorgeleid bij de rechtbank in Arnhem, maar dat is niet 
gebeurd, weet een woordvoerder van de rechtbank Gelderland. De reden daarvoor is niet 
openbaar gemaakt.  

In totaal zijn er drie verdachten opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag met een shovel 
op een persfotograaf en zijn partner. Dat gebeurde maandagavond bij de buurtgemeenschap 
Nederwoud, in het buitengebied van Lunteren. De slachtoffers werden bedreigd en met hun 
auto in een sloot geduwd door een shovel. Het gefilmde incident maakte veel los en de 
persfotograaf heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag of moord.  

De bestuurder van de shovel is maandagavond opgepakt. Het gaat om een 34-jarige 
Lunterenaar die voor zijn daden een jarenlange celstraf riskeert. Hij wordt verdacht van poging 
tot doodslag.  

Een 21-jarige man uit Barneveld werd dezelfde avond gearresteerd. Dinsdag werd een derde 
verdachte aangehouden, een Lunterenaar (55). Hij wordt, net als de jonge Barnevelder, 
verdacht van bedreiging en openlijke geweldpleging. Meer aanhoudingen worden niet 
uitgesloten.   

Wie van de drie langer moet blijven zitten, is niet bekend gemaakt omwille van de privacy. ‘We 
zitten nog vroeg in het onderzoek, dan melden we niet veel’, zegt de woordvoerder van de 
rechtbank Gelderland. Bron: De Stentor, 23 april 2021.  

Twee verdachten shovel-aanslag Lunteren op vrije voeten 

Twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op een persfotograaf in 
Lunteren zijn weer vrijgelaten.  

De twee mannen zitten thuis, maar ze blijven wel verdacht. Een derde verdachte zit nog wel 
vast. Vrijdag besloot de rechter-commissaris dat deze man veertien dagen langer in bewaring 
moest blijven. Wie dit is, is niet bekend gemaakt.  Bron: De Stentor, 26 april 2021. 

 

Vernielingen bij kinderboerderij en school in Goor 

Een aantal jongeren zorgt de afgelopen twee weekenden voor veel overlast in de Goorse wijk 
Heeckeren. Zowel bij kinderboerderij en speeltuin Het Kukelnest als bij basisschool Heeckeren 
zijn vernielingen aangericht. 

Vorige week werd bij Het Kukelnest in Goor de poort van de weide waar de ezels en pony’s 
lopen vernield en konden de dieren ontsnappen. Ook maakten de daders skelters kapot en 
gooiden deze over het hek van voetbalvereniging GFC. Afgelopen weekend was het weer raak 
en werden drie skelters meegenomen en de pomp van de waterspeeltafel vernield. Iets verderop 
sloegen vermoedelijk dezelfde daders toe bij basisschool Heeckeren. Tot groot verdriet en 
teleurstelling van het team en de leerlingen vernielden ze daar op het onlangs vernieuwde 
schoolplein bomen en een verkeersbord. 

Nienke Siemerink van zorgorganisatie Avelijn, dat een dagbesteding in bij Het Kukelnest, geeft 
aan erg geschrokken te zijn van de vernielingen. ‘Het doet ons pijn dat er zo klakkeloos en 
respectloos wordt omgegaan met onze dierbare beesten en de spullen van onze cliënten waar 
ze zo trots op zijn. We willen graag een hartig woordje spreken met de daders en ze vertellen 
hoe groot de materiële en vooral emotionele schade is. Ze hebben ervoor gezorgd dat we ons 
vertrouwde plekje aan het einde van de dag niet met een gerust hart kunnen achterlaten.’ 

Op camerabeelden van Het Kukelnest zijn drie jongeren te zien die vermoedelijk 
verantwoordelijk zijn voor de problemen. Siemerink hoopt de beelden niet te hoeven 
gebruiken. ‘We zouden graag zien dat de daders zich bij ons melden. Dan kunnen we zien wat 
we doen. Duidelijk is dat kattenkwaad ver overstijgt en direct moet stoppen.’ Bron: Tubantia, 
19 april 2021. 
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In België gaan de versoepelingen vanaf maandag in 
 
De paaspauze is afgelopen, vanaf maandag gaan de eerste versoepelingen in. Het onderwijs 
wordt maandag weer opgestart. De lessen gaan van start volgens het regime van voor de 
paasvakantie. 
 
Dat betekent dat kleuter- en lagere scholen weer 100 procent contactonderwijs mogen 
organiseren. In het secundair onderwijs mogen leerlingen van de eerste graad voltijds naar 
school, de hogere graden blijven de helft van de tijd afstandsonderwijs volgen. Leerlingen van 
het deeltijds beroepsonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs kunnen wel voltijds 
naar school. In het hoger onderwijs is sprake van één dag fysieke aanwezigheid per week. 
Examens mogen fysiek plaatsvinden. 
 
Daarnaast gaat het verbod op niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie op de schop. 
Iedereen kan in principe weer reizen, maar de overheid raadt het wel nog steeds af. 
 
Wie terugkeert uit een rode zone, momenteel een groot deel van Europa, zal nog steeds twee 
testen moeten ondergaan en zeven dagen in quarantaine moeten. Daarop zal streng 
gecontroleerd worden. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie 
zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een coronaboete 
van 250 euro.  

 
Voor een tweede reeks versoepelingen is het nog een week wachten. Vanaf maandag 26 april 

mogen mensen opnieuw samen buitenkomen in groepen van tien, in plaats van vier. De niet-

essentiële winkels kunnen dan weer klanten ontvangen zonder afspraak en de niet-medische 

contactberoepen kunnen heropenen. Bron: De Morgen, 18 april 2021.   

 

Burgemeester van Knokke-Heist wil ouders van feestende minderjarigen 

vervolgen 

De burgemeester van de Belgische kustplaats Knokke-Heist bekijkt de mogelijkheid om 

de ouders van feestende minderjarigen te vervolgen. Vorige week zorgden honderden tieners 

voor overlast. Enkele tieners moesten toen wel stomdronken afgevoerd worden naar het 

ziekenhuis. ‘Veertienjarigen die aan comazuipen doen en de ouders die niet ingrijpen, 

onbegrijpelijk’, zegt Piet De Groote. ‘Ik verwijt die kinderen zelf niks. Het zijn de ouders die 

hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar dat is te weinig gebeurd.’ 

De burgemeester zal sowieso alle ouders een brief schrijven om zijn ongenoegen duidelijk te 

maken.  Bron: De Stentor, 19 april 2021.    

 

Vlaamse minister van toerisme maakt 218.5 miljoen euro vrij 

De Vlaamse minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) maakt 218,5 miljoen euro vrij voor 

de toeristische sector, in de hoop deze weer op de rails te krijgen. Het aantal bezoekers zakte 

in 2020 van 14 miljoen naar 5 miljoen. Het totale verlies liep in 2020 op tot 17 miljard euro. 

‘Met mijn relanceplan wil ik de sector een nieuwe levensadem geven en tegelijkertijd 

de ambitie ondersteunen om versneld in te zetten op vergroening, verduurzaming, 

digitalisering en bewuster reizen’, lichtte Demir het bedrag toe. 

Honderdvijftig miljoen euro is voor het plan 'Vlaamse Veerkracht', dat draait om vijf thema's: 

erfgoed, Vlaanderen natuurlijk, culinair erfgoed, Vlaanderen fietsland en congressen en 

evenementen. Het geld wordt per project toegekend. 
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Daarnaast zijn de afgelopen maanden al een aantal bedragen uit andere subsidiefondsen naar 

de sector gegaan, aldus Demir, waaronder het Vlaams Stimulusprogramma dat renteloze 

leningen en subsidies verschaft om bedrijven die door de crisis zijn getroffen weer in het zadel 

te helpen. Bron: De Stentor, 22 april 2021.  

 

In België moeten reizigers uit hoog-risicogebieden zoals Nederland zeven 

dagen in quarantaine 

België wil de regels verscherpen voor reizigers die uit hoogrisicogebieden zoals Nederland 
komen. De zevendaagse quarantaine die zij moeten uitzitten, moet strenger worden. Zo wil de 
federale regering voorkomen dat de Indiase variant van het coronavirus of andere 
meegereisde gevaarlijke mutanten worden verspreid. 

Nu mogen mensen in quarantaine nog de deur uit voor noodzakelijke boodschappen of een 
bezoek aan apotheek of dokter, maar daar wil binnenlandminister Annelies Verlinden het 
liefst van af. Twintig verpleegkundestudenten uit India bleken na aankomst in België besmet. 

De Indiase mutant is mogelijk besmettelijker dan de al langer in Europa bekende varianten. 
De studenten lijken het virus nog niet te hebben doorgegeven, maar de schrik zit er goed 
in. Vrijwel heel Europa en grote delen van de rest van de wereld zijn door onze 
zuiderburen aangemerkt als hoogrisicogebied. Bron: AD, 23 april 2021.  
 

In België mogen mensen over twee weken tot 22 uur op het terras zitten 
 
Belgen mogen over twee weken tot 22.00 uur 's avonds op het terras zitten. Ze mogen 
met maximaal vier personen een tafeltje nemen, hebben de autoriteiten volgens Belgische 
media besloten. Een grotere tafel is alleen toegestaan als alle tafelgenoten behoren tot 
hetzelfde huishouden. 
 
Dat de terrassen zaterdag 8 mei weer open mochten, was al aangekondigd. Maar over de 
sluitingstijd was nog veel onenigheid. Deskundigen en de regering mikten op 20.00 uur, maar 
de horeca en veel burgemeesters vonden dat te vroeg. Op dat uur gaan mensen nog niet naar 
huis, maar zoeken ze elkaar alsnog op, stelden zij. Dat zou het virus meer in de kaart spelen 
dan wat extra tijd op een terras met zorgvuldige coronaregels. Bron: AD, 23 april 2021. 
 
 

België gaat vaccin AstraZeneca ook geven aan veertigers 
 
België gaat het coronavaccin van AstraZeneca ook toedienen aan veertigers. Nog jongere 
Belgen die al een AstraZeneca-prik hebben gekregen, krijgen ook een tweede. De heel kleine 
kans op bloedstollingsproblemen weegt niet op tegen de bescherming die het middel veertigers 
en vijftigers biedt tegen het coronavirus, vinden de Belgische autoriteiten. 
 
Uit ongerustheid over de zeldzame maar gevaarlijke combinatie van bloedklonters en een 
bloedplaatjestekort prikte België tot dusver enkel nog mensen van zesenvijftig jaar en ouder 
met het AstraZeneca-vaccin. Wie jonger is, heeft meer kans op de bijwerking en minder te 
winnen bij inenting. Nederland heeft die grens op zestig jaar gelegd. 

Maar ook voor veertigers winnen de voordelen van de nadelen, concludeert België nu. Het land 
kan de AstraZeneca-vaccins ook niet missen om het inenten van burgers van middelbare 
leeftijd op stoom te houden. De leeftijdsgrens zakt daarom naar eenenveertig jaar. Bron: De 
Stentor, 24 april 2021.  

Cafébaas Gijs wist er altijd een feestje van te maken: ‘het liefst stond hij 

te dansen op de biljarttafel’ 
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Gijs Tijssen (26 juni 1941 - 12 maart 2021) werd door menig Dordtenaar gekend en geliefd. 

Met zijn enthousiasme en aanstekelijke lach wist hij de klanten van zijn Café De Pul steeds 

weer vrolijk te krijgen. ‘Hij maakte het altijd gezellig, stond het liefst bovenop de biljarttafel te 

dansen.’  

De tap is al een tijd onaangeroerd in Café De Pul. Het is stil in het anders zo levendig bruin 

café en ook als de horeca ooit weer open mag, zal het er nooit meer hetzelfde zijn zonder Gijs. 

Zijn vrouw Coby Tijssen (74), mede-eigenaar van De Pul, kan het maar moeilijk bevatten. ‘Het 

is nog zo kort geleden, zo onwerkelijk’, vertelt Coby terwijl ze plaatsneemt op een van de 

houten stoeltjes in het café en door de vitrage naar buiten kijkt. ‘Hij wordt heel erg gemist.’ 

Cafébaas Gijs wist er altijd een feestje van te maken. Al zat het laatste jaar voor zijn kroeg in 

Dordrecht natuurlijk niet mee. ‘Toch kon Gijs zich er wel bij neerleggen. Hij was heel 

voorzichtig wat corona betreft. Dat hij daar nu toch aan overleden is.’ Bron: AD, 18 april 2021.  

 

Coby Tijssen in haar Café De Pul. ‘Alles draaide om het café. We werkten allebei heel hard.’  © 
Victor van Breukelen 
 

Klussende buren en schreeuwende kinderen: meer burenruzies in 
coronatijd 
 

Door de coronacrisis brengen meer mensen tijd thuis door dan normaal. En dat kan zorgen 
voor spanning met de buren, merkt ook Gerlinde. ‘Mijn buurman ergert zich aan mijn 
kinderen die spelen in de tuin. Ik merk dat ik nu mijn eigen huis ontvlucht, ik probeer zo min 
mogelijk thuis te zijn met de kinderen.’ 

Gerlinde woont al een jaar samen met haar twee kinderen van vier en zes jaar oud in Dronten. 
Vanaf de eerste dag dat ze er kwam wonen had ze al geen klik met haar buurman. Maar nu 
iedereen door de coronamaatregelen vaker thuis zit dan normaal, wordt het nog moeilijker. 

‘Een paar weken geleden was mijn dochter gevallen in de tuin. Ze begon natuurlijk hard te 
huilen, want ze had pijn. De buurman schreeuwde keihard 'kappen nu!' over de schutting. 
Natuurlijk probeer ik de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, maar kinderen maken 
nou eenmaal veel lawaai. Ik kan moeilijk ducttape over hun mond plakken.’ 

Voor Gerlinde en haar kinderen hebben de spanningen met de buurman gevolgen voor hun 
levensstijl. ‘Ik krijg kippenvel als ik hem zie en hij geeft mij en mijn kinderen lelijke blikken. 
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Ik probeer zoveel mogelijk weg te zijn met de kinderen. Dat vind ik heel jammer, ik heb bij 
wijze van spreken een hele speeltuin in mijn tuin staan.’ 

Gerlinde en haar buurman zijn niet de enige buren in Nederland die meer onenigheden 
ervaren dan normaal. Al verschilt dit wel erg per regio, blijkt uit gegevens van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) op hun website. 

Het aantal overlastmeldingen loopt in de ene gemeente op en in de andere niet, zo is ook te 
zien op deze site van de politie.  

Zo merkt coördinator buurtbemiddeling Wendy Rademakers van de Maatschappelijke 
Dienstverlening Flevoland dat het aantal meldingen van geluidsoverlast toeneemt in de 
omgeving van Dronten. Dit zijn bijvoorbeeld meldingen over klussende buren of spelende 
kinderen. 

Wanneer er een melding wordt gedaan, wordt er gekeken of er bemiddeling nodig is. Dan gaat 
de bemiddelaar in gesprek met beide partijen, gevolgd door een bemiddelingsgesprek met 
beide buren tegelijkertijd. Buurtbemiddeling hoopt zo dat de buren meer begrip voor elkaar 
krijgen. 

‘Aan twee kanten van de schutting zit een mens met een verhaal. We vullen soms voor de 
ander in waarom deze doet wat hij doet. En op basis daarvan ga je je op een bepaalde manier 
gedragen. Als je in gesprek gaat met elkaar kom je te weten hoe het echt zit. Soms kan je zo 
wederzijds begrip krijgen voor elkaar’, zegt Rademakers. 

Maar zo makkelijk is dat niet, merkt ook Gerlinde. ‘Ik ontwijk mijn buurman zoveel mogelijk 
op straat. Ik ben nog nooit het gesprek met hem aangegaan omdat ik de band niet nog slechter 
wil maken.’ 

Maar Rademakers merkt ook dat sommige burenruzies juist opgelost worden. ‘We zitten 
allemaal thuis en hebben zorgen over werk en gezondheid. Ik merk ook dat problemen die al 
jaren spelen, juist nu opgelost worden. Dat komt puur door het besef: als mijn buurman 
ineens ziek wordt, wil ik best voor hem klaarstaan.’  

Vermoedelijk zal het aantal meldingen van overlast toenemen in de zomer. Veel mensen zullen 
hun vakantie namelijk moeten vieren in eigen achtertuin. Bron: RTL Nieuws, 29 mei 2020. 

In Italië terrassen open 

In een groot deel van Italië kan vanaf maandag weer buiten op terrassen worden gegeten, wat 
eerder dan oorspronkelijk gedacht. Ook veel andere buitenactiviteiten kunnen worden hervat 
nu in veel regio’s het aantal coronabesmettingen is afgenomen. 

In drie regio’s die zijn bestempeld als zogenoemde rode zone - Puglia in het zuiden, Sardinië 
en de Aosta-vallei in het noordwesten - blijven beperkingen van kracht, maakte de regering 
zondag bekend. Niet-essentiële winkels en restaurants moeten daar dichtblijven en reizen in 
de omgeving mag alleen met een goede reden. 

De vaccinatiecampagne lijkt geleidelijk vruchten af te werpen in Italië. Wel blijft de discussie 
over de avondklok doorgaan. Rechtse partijen en restauranthouders willen een einde aan het 
uitgaansverbod tussen 22.00 en 05.00 uur. Maar daar is de tijd gezien de infectiegraad nog 
niet rijp voor, zei onderminister van Volksgezondheid Pierpaolo Sileri in de krant La Stampa.  
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Vanaf 1 juni mag bij Italiaanse sportwedstrijden weer beperkt publiek aanwezig zijn. Dat 
verwacht de Italiaanse regering. In eerste instantie is publiek alleen toegestaan in de regio's 
met de meest gunstige coronacijfers. Bron: De Stentor, 18 april 2021. 

Italië voert opnieuw witte en gele zones in om gebieden met laag of 
gemiddeld risico 

In eerste instantie mag elk stadion vijfentwintig procent van de maximumcapaciteit 
ontvangen, met een maximum van duizend fans buiten en vijfhonderd binnen. Voor 
sportwedstrijden 'van bijzonder belang' is een uitzondering mogelijk, ook voor 1 juni. Eerder 
was al beslist om voor de EK-wedstrijden in Rome een uitzondering te maken en 16.000 fans 
toe te laten. 

De regering van premier Mario Draghi stelde woensdag een graduele afbouw van de 
coronarestricties voor, vanaf 26 april tot en met de zomer. Zo zal er ook een 'coronapaspoort' 
komen voor wie wil binnen Italië wil reizen. Hiermee kunnen personen die volledig ingeënt zijn 
naar risicogebieden gaan, waar de kans op besmetting groter is. 

Ook voert Italië opnieuw witte en gele zones in om gebieden met een laag of gemiddeld risico 
aan te duiden. In gele zones mogen restaurants en bars vanaf 26 april buiten eten serveren 
op de middag en 's avonds. Binnen blijft dat verboden. 

Voorts gaan ook theaters, bioscopen en concertzalen opnieuw open, maar met een beperkt 
aantal aanwezigen. 

De avondklok blijft behouden tussen 22 uur en 5 uur, ondanks toenemend verzet van onder 
meer restauranthouders. In witte zones start de avondklok pas om 23.30 uur, maar 
momenteel zijn er geen gebieden die in de laagste risicocategorie vallen. Bron: De Stentor, 22 
april 2921. 

Italië wil coronavaccins produceren 

Italië wil in eigen land coronavaccins op basis van mRNA-technologie gaan produceren en 

voert daarover gesprekken met een aantal farmaceuten, meldt de krant Financial Times. De 

Italiaanse overheid zou gesprekken hebben gevoerd met 

farmaceuten Moderna, Novartis en ReiThera over de productie. Die laatste twee zouden dan 

mogelijk het CureVac-vaccin gaan produceren, dat nog in ontwikkeling is. 

Bij mRNA-vaccins dragen moleculen instructies over aan cellen voor het maken van bepaalde 

eiwitten. Als reactie daarop maken ingeënte mensen antilichamen aan. De vaccins 

van Johnson & Johnson en AstraZeneca werken anders. Dat zijn zogeheten vectorvaccins. Ze 

zijn gebaseerd op onschadelijk gemaakte verkoudheidsvirussen, waaraan een stukje 

genetische code van het coronavirus is toegevoegd. Bron: De Stentor, 19 april 2021.  

Vaccinatiecentrum in filmstudio’s te Rome 

Italië heeft een wel heel bijzondere plek uitgekozen voor een nieuwe vaccinatiecentrum: 
de Cinecitta filmstudio's in Rome. Op de filmtempel, waar La Dolce Vita, Ben Hur en andere 
Italiaanse filmklassiekers werden opgenomen, worden vanaf vandaag coronaprikken 
uitgedeeld. 
 
Wie zijn vaccinatie gaat halen, komt oog in oog te staan met filmsterren van weleer. Sophia 
Loren en Roberto Benigni lachen hen in de wachtkamer vanaf posters toe. Cultuur 
minister Dario Franceschini spreekt van een 'glorieuze plek' in de Italiaanse filmhistorie, maar 
ook van een belangrijke plaats voor de toekomst. Bron: De Stentor, 21 april 2021. 
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© AP — Onder het toeziend oog van wereldsterren wachten Romeinen op hun prik 

Italië heeft vaccin Janssen goedgekeurd 

Italië heeft het coronavaccin van Johnson & Johnson goedgekeurd, zo melden de 
gezondheidsdiensten van het land. De prik wordt aangeraden voor 60-plussers. 

De goedkeuring volgt na de evaluatie van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) 
eerder op de dag. Het EMA bleef bij de gunstige beoordeling omdat de voordelen duidelijk 
opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen. Wel wordt de combinatie van een trombose en een 
laag aantal bloedplaatjes in de bijsluiter opgenomen als een mogelijke erg zeldzame 
bijwerking. Het EMA raadde daarbij geen aanpassing van de vaccinatiestrategie aan. 

Italië oordeelde daarop dat het coronavaccin dat werd ontwikkeld door Janssen in Leiden 
'definitief veilig is'. De prik wordt bij voorkeur gezet bij personen van zestig jaar en ouder, en 
bij mensen die tot een risicogroep behoren. Deze randvoorwaarden hanteert Italië momenteel 
ook bij het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Bron: De Stentor, 21 april 2021. 

In Italië vanaf 1 juni bij sportwedstrijden beperkt publiek aanwezig 

Vanaf 1 juni mag bij Italiaanse sportwedstrijden weer beperkt publiek aanwezig zijn. Dat 
verwacht de Italiaanse regering. In eerste instantie is publiek alleen toegestaan in de regio's 
met de meest gunstige coronacijfers. 

In eerste instantie mag elk stadion 25 procent van de maximumcapaciteit ontvangen, met een 
maximum van 1.000 fans buiten en 500 binnen. Voor sportwedstrijden 'van bijzonder belang' 
is een uitzondering mogelijk, ook voor 1 juni. Eerder was al beslist om voor de EK-wedstrijden 
in Rome een uitzondering te maken en 16.000 fans toe te laten. 

De regering van premier Mario Draghi stelde woensdag een graduele afbouw van de 
coronarestricties voor, vanaf 26 april tot en met de zomer. Zo zal er ook een 'coronapaspoort' 
komen voor wie wil binnen Italië wil reizen. Hiermee kunnen personen die volledig ingeënt zijn 
naar risicogebieden gaan, waar de kans op besmetting groter is. 
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Ook voert Italië opnieuw witte en gele zones in om gebieden met een laag of gemiddeld risico 
aan te duiden. In gele zones mogen restaurants en bars vanaf 26 april buiten eten serveren 
op de middag en 's avonds. Binnen blijft dat verboden. 

Voorts gaan ook theaters, bioscopen en concertzalen opnieuw open, maar met een beperkt 
aantal aanwezigen. 

De avondklok blijft behouden tussen 22 uur en 5 uur, ondanks toenemend verzet van onder 
meer restauranthouders. In witte zones start de avondklok pas om 23.30 uur, maar 
momenteel zijn er geen gebieden die in de laagste risicocategorie vallen. Bron: De Stentor, 22 
april 2021. 
 
 

Paus geeft gratis coronavaccins aan de armen, en ook chocolade eieren 
 
Paus Franciscus heeft vandaag een groep van zeshonderd daklozen en minder 
bedeelden verrast met een bezoek en een praatje. De bejaarde kerkvorst vierde vandaag 
de sterfdag van Sint Joris, waaraan hij zijn naam - Jorge Mario Bergoglio - dankt door gratis 
coronavaccinaties uit te delen in het Vaticaan. 
 
De groep maakt deel uit van zo'n veertienhonderd armen die al eerder een eerste dosis kregen 
toegediend. De 82-jarige paus bracht ongeveer een half uur met hen door. Hij deelde ook 
voedsel en zoetigheid uit, waaronder chocolade paaseieren. Het Vaticaan is ook een actie 
begonnen die het mogelijk om geld voor een vaccinatie te doneren. 
 
Het initiatief heet vaccino sospeso, oftewel 'uitgestelde inenting' en verwijst naar het inmiddels 

wereldwijd bekende verschijnsel waarbij iemand in een café een klein bedrag achterlaat 
voor andermans koffie. Zo'n bak troost wordt door de barista weggegeven aan iemand die er 
geen geld voor heeft.  Bron: AD, 23 april 2021. 
 

 

© AFP — De paus gaf 600 minder bedeelden een prik en chocolade paaseieren 

Italië beperkt reisverkeer met India 

Italië heeft vandaag besloten om in navolging van enkele andere landen het reisverkeer met 
India te beperken vanwege het snel groeiende aantal nieuwe coronabesmettingen in het 
Aziatische land. De Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza schrijft op 
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Twitter dat hij een bevel heeft uitgevaardigd om buitenlandse reizigers die in de laatste twee 
weken in India zijn geweest uit Italië te weren. 
 
India maakt als gevolg van een gemuteerde variant van het coronavirus een zware 
gezondheidscrisis door. Zondag meldde het land voor de vierde dag op rij 's werelds hoogste 
aantal nieuwe coronabesmettingen in een etmaal.   
 
Gisteren maakte Duitsland al bekend dat het de meeste reizigers uit India gaat weren uit 
bezorgdheid om de nieuwe coronamutant. Volgens Duitse regeringsbronnen wordt dit besluit  
morgen officieel bekendgemaakt. België meldde vrijdag dat het de regels wil verscherpen voor 
reizigers die uit hoogrisicogebieden komen. Bron: AD, 25 april 2021. 
 
 

Italiaanse regering is het eens geworden over economisch herstel na 
coronacrisis 
 
De Italiaanse regering is het zondag eens geworden over de gebruikmaking van de miljarden 
euro's die de Europese Unie beschikbaar heeft voor het economische herstel na de 
coronacrisis. Rome kan 191,5 miljard euro krijgen uit het EU-fonds. 
 
Italië, dat in verhouding zeer zwaar is getroffen door de coronapandemie, wil de miljarden 
onder meer gebruiken voor projecten van ecologische aard (,,een groene revolutie”) en 
digitalisering. Ook gaat er veel geld naar onderwijs, modernisering van het openbaar bestuur, 
infrastructuur en naar het arme zuiden van het land. 
 
Het putten uit het Europese herstelfonds is al maanden omstreden in Italië. De 
meningsverschillen daarover leidden tot het opstappen van de regering van Giuseppe Conte. 
Draghi, voormalig voorzitter van de Europese Centrale Bank, volgde hem half februari op. Hij 
heeft de steun van een meerderheid van het parlement. De oppositie vindt dat er onvoldoende 
tijd is voor het debat over het kabinetsplan. Bron: AD, 25 april 2021.   
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Besluit opheffen maatregelen opnieuw uitgesteld 

Kabinet ziet ‘positieve signalen’, maar besluit dinsdag pas over avondklok, terrassen en 
winkels. Het kabinet hakt dinsdag de knoop door over versoepelingen van coronamaatregelen, 
maar er zijn ‘positieve signalen’ dat dit mogelijk gaat worden. Dat was de conclusie van het 
overleg vandaag in het Catshuis. Hoewel de stemming vooraf somber was, klinken er 
inmiddels wat montere geluiden.  

De grote vraag is niettemin doorgeschoven naar dinsdag, als het kabinet een besluit neemt 
over de vraag: komt er vanaf 28 april een einde aan de avondklok en kunnen terrassen en 
winkels dan weer open? Ook zou het advies voor thuisbezoek naar twee personen kunnen 
gaan, in plaats van één nu.  

Demissionair premier Mark Rutte toonde zich afgelopen week nog weinig hoopvol. Daags na 
het presenteren van het ‘stappenplan’ van versoepelingen van de coronamaatregelen, klonken 
sombere woorden. 

Rutte sloot niet uit dat versoepelingen toch moeten worden uitgesteld, zo zei hij vrijdag: ‘We 
gaan echt geen onverantwoorde dingen doen.’ 

Punt is dat het nog onduidelijk was of Nederland al op de piek van de derde golf van 
besmettingen is aanbeland. Een OMT’er liet vrijdag aan deze site weten dat het daar wel 
degelijk alle schijn van heeft. RIVM-directeur Jaap van Dissel zei eveneens dat het erop lijkt 
dat er ‘een afvlakking’ te zien is 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. 

Ook vandaag zou er volgens ingewijden ‘signalen’ zijn gedeeld met het kabinet die er op wijzen 
dat de piek achter de rug is. 

Toch noteerde Nederland vrijdag juist met 8966 nieuwe besmettingen het hoogste aantal in 
één etmaal in ruim drie maanden. 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. Tegelijk was 
er ook goed nieuws: op de ic’s daalde het aantal nieuwe patiënten iets. 

Rutte zei eerder deze week 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.’ 

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wees erop dat er inmiddels vier miljoen ‘prikken 
zijn gezet’ en een deel van de bevolking het virus heeft gehad. ‘Dat maakt dat we denken de 
piek in zicht te hebben, maar we moeten wel zeker weten dat je over die piek heen begint te 
raken.’ 

Hij vond niet dat deze week, opnieuw, valse verwachtingen zijn gewekt. ‘Wat wij te doen 
hebben, is onze verwachtingen delen met Nederland. Het heeft geen zin om daar mystiek over 
te doen. Het kan alleen nooit een belofte zijn. Het kan nooit een zekerheid zijn.’ Bron: AD, 18 
april 2021.   
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1,6 miljoen kijkers zien K3 coronabeleid aanpakken: ‘10.000 
luchtkastelen storten telkens in elkaar’ 

Niels van der Laan en Jeroen Woe hebben zaterdagavond opnieuw de meeste kijkers getrokken 
met hun programma Even Tot Hier. Ruim 1,6 miljoen mensen zagen in het NPO 1-programma 

hoe K3 het coronabeleid van het kabinet op de hak nam. Zo zongen Klaasje, Marthe en Hanne: 
‘10.000 routekaarten zo onberekenbaar. 10.000 luchtkastelen storten telkens in elkaar.’ 

Een onverwachte criticaster kan K3 wel genoemd worden. De normaal zo brave zangeressen 

namen in Even tot hier geen blad voor de mond. Hun megahit 10.000 luchtballonnen werd in 

een nieuw jasje gestoken, waardoor het nummer nu 10.000 luchtkastelen heet. Mark Rutte 

en Hugo de Jonge kregen er flink van langs. ‘Wij zijn toch niet dom en naïef: zo’n onhaalbare 

dag, nou dat vinden zelfs wij superkinderachtig.’ 

Het lied, geschreven door Van der Laan en Woe, is vooral kritiek op de datum die telkens 

wordt genoemd bij versoepelingen. Door de coronacijfers kunnen die beloftes regelmatig niet 

waargemaakt worden. ‘Mark en Hugo komen steeds met een plan met een datum erbij. Ze 

bouwen een schitterend luchtkasteel, maar dan blijkt dat het echt nog niet kan. We waren zo 

blij, maar die datum blijkt steeds opnieuw irreëel. Telkens weer. Oh, ze flikken het keer op 

keer.’ 

Het refrein ging als volgt: ‘10.000 luchtkastelen bouwen ze met elkaar. 10.000 luchtkastelen, 

nooit is het eens waar. 10.000 routekaarten zo onberekenbaar. 10.000 luchtkastelen storten 

telkens in elkaar.’ En ook in het tweede couplet is de kritiek scherp: ‘Want ze bieden ons zo 

graag perspectief opdat alles weer mag. Weer een worst voor mijn neus, jongens allemachtig. 

Wij zijn toch niet dom en naïef: zo’n onhaalbare dag, nou dat vinden zelfs wij 

superkinderachtig. Kap es man, met je knullige stappenplan.’ 

In België hebben de K3'tjes zich moeten verantwoorden voor het lied. Studio 100 benadrukt 

dat de meisjes met de parodie vooral humor willen brengen in deze periode. ‘Deze bijdrage van 

K3 was onderdeel van een satirisch programma waarbij K3 uiteraard voor de rest totaal geen 

verder politiek standpunt inneemt. Het is bedoeld als humor, ze lachen ook met zichzelf, en 

weerspiegelt op geen enkel vlak een standpunt van één van de meiden, K3 of Studio 100’, 

aldus Ann Janssens, woordvoerder van Studio 100. 
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K3 bij Even tot Hier  © BNNVara 

Even Tot Hier was wederom het best bekeken programma primetime, al scoorde het met de 

1,6 miljoen kijkers iets minder dan vorige week. Toen werd nog een kijkrecord van ruim 1,9 
miljoen neergezet. Tik M Aan-vervanger Ik Vertrek zette ondertussen een score van 1 miljoen 
kijkers neer. Dat is meer dan de eerste aflevering van Tik M Aan, waar vorige week 836.000 
mensen naar keken. Tik M Aan werd zaterdag niet uitgezonden vanwege coronagevallen 

binnen drie van de deelnemende teams. Het programma wordt op een later moment hervat. 

RTL 4 bood ook deze week stevige concurrentie voor NPO 1 met achtereenvolgens LEGO 
Masters (1,5 miljoen kijkers) en De Verraders (1,6 miljoen). De SBS6-programma’s We Want 
More en Hoge Bomen bleven onder het miljoen met respectievelijk 774.000 en 813.000 kijkers. 

Zo bleek uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Bron: AD, 18 april 2021.  

 

In het VK zijn afgelopen 24 uur tien mensen aan het coronavirus 
overleden 

In Groot-Brittannië zijn in 24 uur tijd tien mensen overleden die eerder positief waren getest 
op corona. Dat is het laagste aantal coronadoden sinds 9 september, blijkt zondag uit officiële 
gegevens. Begin dit jaar waren er nog dagen dat er meer dan 1300 Britten per dag overleden 
door corona. 

De afgelopen zeven dagen registreerde de Britse overheid 183 doden, 68 minder (ruim een 
kwart) dan de zeven dagen ervoor. 

In het land zijn zondag 1882 nieuwe besmettingen gemeld, tegen 2206 de dag ervoor. 

Inmiddels hebben ruim 32,8 miljoen Britten een eerste coronaprik gekregen en meer dan 9,9 
miljoen mensen al een tweede. Als gevolg van die campagne vertonen de coronacijfers in 
Groot-Brittannië een sterk dalende lijn en zijn er vorige week versoepelingen doorgevoerd. Zo 
mogen de Britten weer naar winkels, terrassen en sportscholen. Bron: De Stentor, 18 april 
2021.   

Britse onderzoekers infecteren mensen opnieuw met coronavirus 

Britse onderzoekers van de universiteit van Oxford beginnen maandag met een nieuwe 
proef waarbij deelnemers, die het coronavirus al hebben gehad, opnieuw aan de longziekte 
worden blootgesteld. Ze willen zien hoe het immuunsysteem daarop reageert en of ze opnieuw 
besmet kunnen raken. 

In februari gaf het land als eerste ter wereld al toestemming voor proeven op mensen waarbij 
vrijwilligers opzettelijk werden besmet met Covid-19 om uitgebreid onderzoek te doen naar de 
ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Met het nieuwe onderzoek willen 
wetenschappers vooral meer kennis opdoen over immuniteit. 
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In fase één zullen maximaal 64 gezonde deelnemers van 18 tot 30 jaar die minstens drie 
maanden geleden besmet waren met het coronavirus, opnieuw geïnfecteerd worden met de 
oorspronkelijke stam van SARS-CoV-2. Ze worden ten minste zeventien dagen in quarantaine 
geplaatst en gecontroleerd. Bron: De Stentor, 19 april 2021.  
 

Leider oppositiepartij  Labour uit café verwijderd 

Keir Starmer, leider van oppositiepartij Labour, is in de Britse toeristenplaats Bath uit een 
kroeg verwijderd door de eigenaar. Dat gebeurde na een verhitte discussie over de 
coronamaatregelen, schrijven diverse Britse media. Beelden van het incident staan op sociale 
media. 

Rod Humphris, mede-eigenaar van The Raven Pub, beschuldigde Starmer van het voeren 
van een zwakke oppositie tegen de indringende maatregelen, die volgens hem destructief van 
aard zijn. Labour zou hem 'in de steek hebben gelaten'. Bron: De Stentor, 19 april 2021.  

VK meldt 168 ernstige trombose gevallen als gevolg vaccinatie met 
vaccin AstraZeneca 

In het Verenigd Koninkrijk zijn in totaal honderd acht en zestig gevallen van ernstige 
bloedproppen vastgesteld bij mensen die het AstraZeneca-vaccin hadden gekregen. Het gaat 
omgerekend om bijna 8 gevallen per miljoen toegediende doses. 

Vorig week stond de teller van de Britse medicijnwaakhond nog op honderd, wat neerkwam 
op bijna vijf gevallen per miljoen doses. Volgens experts was de toename te verwachten. Het 
aantal sterfgevallen door trombose na toediening van het vaccin nam toe met 10 tot 32, maar 
het overlijdenspercentage is relatief iets afgenomen. 

In het VK hebben ruim eenentwintig miljoen mensen een eerste AstraZeneca-prik gehad. Het 
advies is mensen onder de dertig jaar voor hun tweede injectie een ander vaccin te geven. De 
Britse toezichthouder blijft stellen dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin opwegen 
tegen de nadelen. Dat vindt ook het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Bron: De 
Stentor, 22 april 2021. 

In VK is kat besmet met coronavirus en ernstige schade aan longen 
ingeslapen 

In het Verenigd Koninkrijk heeft een dierenarts vorig jaar een vier maanden oud katje in 
moeten laten slapen, nadat het diertje Covid-19 kreeg van zijn eigenaar, meldt Mail Online. 
De kitten zou ernstige schade aan de longen hebben opgelopen door longontsteking. 
 
De eigenaar bracht zijn huisdier naar een dierenarts toen het beestje in april 2020 moeite 
kreeg met ademhalen. Een maand daarvoor had de Brit zelf coronaklachten gehad, maar 
werd niet getest op het virus. Daags na het bezoek aan de dierenarts verslechterde de 
gezondheid de kitten, waardoor slechts euthanasie restte. 

Wetenschappers trekken nu toch de conclusie dat de eigenaar zijn kat besmette. Obductie op 
het dier toonde de longschade en een infectie met het virus aan. Wetenschappers van de 
universiteit van Glasgow hebben bij slechts twee van de ongeveer vierhonderd bij 
katten afgenomen coronatesten het virus kunnen aantonen. 

Een daarvan betrof een geval uit een gezin met nog een andere kat. Het andere dier testte 
negatief. Volgens de experts ontbreekt het aan bewijs dat huisdieren mensen kunnen 
aansteken, maar er is meer onderzoek nodig om dat uit te kunnen sluiten. Tot nu toe is de 
overdracht tussen huisdier en mens nog niet waargenomen. 
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Al eerder gedurende de pandemie werd aangetoond dat dieren, en dus ook huisdieren, 
het virus kunnen oplopen. In Zuid-Korea is zelfs een speciaal testprogramma voor honden en 
katten opgezet. Als het virus bij de dieren wordt vastgesteld, moeten ze veertien dagen in 
quarantaine. Bron: AD, 23 april 2021.  

Acht politieagenten zijn gewond geraakt bij rellen na een 
coronademonstratie in Hyde Park 

Acht politieagenten zijn zaterdag gewond geraakt bij rellen na een coronademonstratie in het 
Londense Hyde Park. De politie heeft vijf mensen opgepakt voor het aanvallen van agenten. 

De agenten werden in het park bekogeld met flessen en andere objecten. Twee agenten 
moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis, maar ze zijn niet zwaargewond geraakt, meldt de 
politie. Met wapenstokken wisten de agenten uiteindelijk de menigte uit elkaar te drijven. 

De rellen volgden op een aangekondigde mars door Londen tegen de coronamaatregelen. 
Demonstranten vielen tijdens de mars mensen lastig die buiten wel een mondkapje op 
hadden, wat verplicht is in Londen. Bron: AD. 24 april 2021. 

 

In VS heeft helft van volwassenen minsten één vaccinatie gehad 

De helft van alle Amerikaanse volwassenen (18 jaar en ouder) heeft minstens één coronaprik 
gehad. Dat meldt de Centers for Disease Control (CDC) in de Verenigde Staten, aldus CNN. 

Het CDC meldt dat 129.988.985 van de 18-jarigen en ouder in het land, dus 50,4 procent, 
minstens één vaccinprik toegediend hebben gekregen. Van de doses coronavaccin dat is 
geleverd in het land is zeker 79% toegediend.  

Desondanks heeft het virus er veel slachtoffers gemaakt. In de Verenigde Staten zijn er door 
corona ruim 566.000 sterfgevallen.  Bron: De Stentor, 18 april 2021.   

 

In VS roepen prominenten mensen op om zich te laten vaccineren 

De Amerikaanse president Joe Biden, voormalig president Barack Obama en tal van 
prominenten hebben zondagavond (lokale tijd) op tv-zender NBC Amerikanen opgeroepen zich 
te laten vaccineren. 

Met het evenement 'Stroop je mouwen op' wilden zij het belang van inenten benadrukken. 
Biden bedankte de mensen die deze stap al hadden gezet. ‘Als je van plan bent je te laten 
vaccineren, zorg er dan voor dat je dit doet. Alsjeblieft', zei hij. 

Obama verscheen samen met voormalige NBA-sterren Charles Barkley en Shaquille O'Neal. 
‘Ik wil ervoor zorgen dat onze gemeenschappen, met name Afro-Amerikanen, Latino's en jonge 
mensen, begrijpen dat dit levens zal redden en mensen in staat stelt hun leven weer te 
normaliseren. En hoe eerder we meer mensen laten vaccineren, hoe beter.’ 

Anthony Fauci, de meest vooraanstaande infectieziekte-expert van het land, vertelde over 
de strikte veiligheidsprotocollen die werden gevolgd toen de vaccins werden ontwikkeld. Hij 
riep op tot eenheid en het opzij zetten van politieke meningsverschillen om gezamenlijk tegen 
het virus te strijden. Bron: De Stentor, 19 april 2021.     
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Nog twee meldingen van zeldzame bloedstolsels in VS na prik met 

Janssen 

Volgens het Europees medicijnagentschap EMA zijn er inmiddels acht meldingen bekend van 

een zeldzame vorm van trombose na een inenting met het Janssen-vaccin. Alle meldingen zijn 

afkomstig uit de Verenigde Staten, laat een woordvoerder van het EMA weten aan de NOS. 

Tot nu toe stond het aantal meldingen op zes. De trombosegevallen deden zich voor bij 

vrouwen tussen de 18 en 48 jaar. Een van hen is overleden. Naar aanleiding van de meldingen 

stelde de VS een prikpauze in. Op dat moment waren er zo’n zeven miljoen Amerikanen 

ingeënt met het middel van Janssen. 

In de EU, dus ook in Nederland, is de start van het vaccineren met Janssen opgeschort in 

afwachting van een onderzoek van het EMA. Daaruit moet blijken of het gaat om een zeldzame 

bijwerking. Morgen komt de gezondheidsautoriteit op een persconferentie met de conclusies 

van het onderzoek naar de trombosegevallen. 

Nederland heeft meer dan elf miljoen doses besteld van het Janssen-vaccin, dat deels in 

Leiden is ontwikkeld. Bron: NOS, 19 april 2021.  

In VS een dode en een ernstig geval van trombose na vaccinatie met 

Janssen vaccin 

Het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding (CDC) onderzoekt twee nieuwe ernstige 

gevallen van klachten na vaccinatie met het Janssen-vaccin. Een vrouw uit Oregon overleed 

en een uit Texas belandde in een ziekenhuis. 

De VS heeft al zo'n zeven miljoen mensen ingeënt met het middel, maar legde vorige week het 

gebruik van het Leidse vaccin stil na zes meldingen over zeldzame maar gevaarlijke 

bloedklachten (trombose). 

 

De nu overleden vrouw ontwikkelde 'binnen twee weken na vaccinatie een zeldzame 
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bloedprop', volgens de woordvoerder van CDC. Onderzoek moet uitwijzen of het vaccin 

daarvan de oorzaak is. Vandaag overlegt het CDC over hoe het verder moet het Janssen-

vaccin. Bron: AD, 23 april 2021. 

 

Ook in VS advies om inentingen met Janssen-vaccin te hervatten 

Een adviespanel van het CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, heeft aanbevolen 

het gebruik van het Janssen-vaccin te hervatten. Volgens de gezondheidsautoriteiten wegen 

de voordelen van het middel op tegen de zeer zeldzame bijwerkingen. Zeer waarschijnlijk 

neemt de Amerikaanse overheid het advies over. 

Het gebruik van het vaccin in de VS werd vorige week opgeschort nadat zes mensen na 

inenting te maken kregen met bloedstolsels in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. 

In totaal hebben zo'n zeven miljoen Amerikanen het Janssen-vaccin ontvangen. 

De farmaceut besloot vervolgens de levering van vaccins aan Europese landen op te schorten. 

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) maakte afgelopen week bekend dat het middel veilig 

is. Sinds woensdag is het Janssen-vaccin onderdeel van de Nederlandse vaccinatiecampagne. 

Bron: NOS, 24 april 2021.  

 

VS is grens van tweehonderd miljoen vaccinaties gepasseerd 

De Verenigde Staten zijn woensdag volgens president Joe Biden de grens van tweehonderd 
miljoen coronaprikken gepasseerd. Dat gebeurde binnen honderd dagen sinds zijn aantreden. 

Aanvankelijk was het Bidens plan om binnen die honderd dagen zeker honderd miljoen 
prikken te zetten, maar dat doel werd al op de achtenvijftigste gehaald. Hij sprak tijdens een 
persconferentie van een ongelooflijke prestatie dat nu twee keer zoveel doses zijn toegediend. 

Tachtig procent van de 65-plussers heeft minstens één prik gehad. Het aantal sterfgevallen in 
deze bevolkingsgroep is sterk afgenomen. Door de miljoenen vaccinaties zijn mogelijk 
tienduizenden levens gespaard gebleven, stelde Biden. Er zijn in de VS officieel ruim 560.000 
mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat zijn er meer dan in ieder ander 
land. 

Biden zei dat de VS in een nieuwe fase van de vaccinatiecampagne zijn beland. Sinds maandag 
kunnen alle Amerikanen vanaf zestien jaar gevaccineerd worden. De president benadrukte 
tijdens de persconferentie dat het vaccin gratis is en dat de vaccins nodig zijn om ook onder 
jongeren ernstige ziekte en sterfgevallen te voorkomen. 

De president roept werkgevers op hun personeel te motiveren een coronaprik te halen. Ze 
worden daarnaast ook opgeroepen hun medewerkers betaald verlof te geven zodat zij zich 
kunnen laten inenten tegen Covid-19 en herstellen van eventuele bijwerkingen. Voor bedrijven 
met minder dan vijfhonderd werknemers wordt hier door de regering geld voor vrijgemaakt. 
Bron: De Stentor, 21 april 2021. 

Grootste universiteiten VS gaan coronavaccinatie verplichten voor hun 
studenten en personeel 

De twee grootste universiteiten van Amerika zijn van plan een coronavaccinatie tot vereiste te 
maken voor hun studenten en personeel. Meerdere instellingen in het hoger onderwijs van de 
Verenigde Staten hebben eenzelfde soort plan al aangekondigd, maar de University of 
California en de California State University zijn de grootste tot nu toe. 



87 

 

 Samen hebben de universiteiten ruim dertig campussen en meer dan een miljoen 
studenten. De Californische scholen willen hun vaccinatie-eis vanaf de herfst gaan 
invoeren.  Bron: De Stentor, 22 april 2021. 
 

Extra steun van VS aan India 
 
De Verenigde Staten maken zich grote zorgen over de massale toename van het aantal 
gevallen van het coronavirus in India en zijn van plan snel extra steun te verlenen. Dat zei 
een woordvoerster van het Witte Huis. 

‘We voeren actieve gesprekken op hoog niveau en zijn van plan om snel extra steun in te zetten 
voor de Indiase regering en de Indiase gezondheidswerkers bij hun strijd tegen deze laatste 
ernstige uitbraak. We zullen zeer binnenkort meer bekendmaken’, vertelde een woordvoerster 
van het Witte Huis aan persbureau Reuters. 

In India zijn in totaal 16,6 miljoen mensen besmet geraakt met het coronavirus. 
Bijna 190.000 patiënten zijn overleden. Bron: AD, 25 april 2021. 
 
 

Premier Trudeau kreeg vaccinatie met vaccin AstraZeneca 
 
De Canadese premier Justin Trudeau kreeg vandaag een eerste dosis van het AstraZeneca-
vaccin toegediend. Samen met zijn vrouw Sophie kwam hij op de priklocatie in Ottawa aan in 
pak en stropdas. Zijn overhemd trok hij daarna uit.  
‘Ik ben erg blij', zei hij tegen de verpleegkundige die hem het vaccin gaf, vlak boven een 
tatoeage op zijn linkerarm. ‘Aangezien Ontario mensen van 40 jaar en ouder heeft uitgenodigd 
om het AstraZeneca-vaccin te krijgen, is het nu onze beurt’, zei hij eerder op een 
persconferentie. 

Trudeau's vrouw Sophie Grégoire raakte in maart 2020 nog besmet met het coronavirus. De 
premier ging toen in quarantaine in zijn woonplaats  Ottawa. Bron: De Stentor, 23 april 2021. 

In Canada bij aankomst op vliegveld op eigen kosten in quarantaine 

Canada legt vliegreizigers de verplichting op om bij aankomst, op eigen kosten, in een hotel 

in quarantaine te gaan. Premier Justin Trudeau benadrukt dat het momenteel geen tijd is om 

op reis te gaan en dat quarantainemaatregelen extreem belangrijk zijn. 

Hij bedankt de grootste Canadese luchtvaartmaatschappijen dat ze tot 21 mei vrijwillig niet 

op Mexico en het Caribisch-gebied vliegen. Wel wijst Trudeau erop dat internationaal 

vliegverkeer maar een klein deel van de coronagevallen in Canada verklaart en dat de 

reisrestricties slechts één middel zijn in de strijd tegen het virus. Bron: De Stentor, 21 april 

2021.    
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Canada schort dertig dagen alle vluchten vanuit India en Pakistan op 

Canada schort voor dertig dagen alle vluchten vanuit India en Pakistan op. Op die vluchten 

neemt de laatste tijd het aantal passagiers dat besmet is met het coronavirus toe, aldus de 

Canadese minister van Transport Omar Alghabra. 

Het verbod gaat donderdagnacht (lokale tijd) in en geldt voor alle passagiers- 
en  privévluchten. Vrachtvliegtuigen blijven wel welkom, om de levering van vaccins vanuit 
India niet in de problemen te brengen, aldus de minister. 

Volgens Canadese media zijn intussen al tientallen gevallen van een Indiase variant van het 
virus opgedoken. 

Canada volgt het voorbeeld van enkele andere landen. Ook de Verenigde Arabische 
Emiraten kondigden donderdag aan dat vluchten uit India tijdelijk niet welkom zijn. De Britse 
regering verbood deze week reizigers uit India de toegang tot het land. In Frankrijk geldt voor 
hen verplicht tien dagen quarantaine bij aankomst. 

In Canada gelden al strikte reisbeperkingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 
Alle reizigers moeten bij aankomst 14 dagen in quarantaine. Vertrekkende reizigers moeten 
een negatieve test kunnen overleggen en bij aankomst is een PCR-test verplicht. In afwachting 
van dat resultaat moeten reizigers verplicht de eerste drie dagen van de quarantaineperiode 
in een hotel verblijven. Canada registreerde 1,15 miljoen besmettingen en 23.812 
coronadoden.  

Eerder donderdag werd bekend dat twintig studenten uit India die in de Belgische 
steden Aalst en Leuven een opleiding verpleegkunde volgen, besmet zijn met een Indiase 
variant van het coronavirus. Bron: De Stentor, 23 april 2021.   
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Geen reden om niet naar India te vliegen, aldus De Jonge 
 
Demissionair zorgminister Hugo de Jonge ziet nu geen reden om een vliegverbod vanuit India 
in te stellen. Er geldt voor inwoners van dat land al een EU-breed inreisverbod en voor 
Europeanen die vanuit India naar Nederland reizen een dubbele testverplichting. ‘Dat is een 
heel effectief dubbel slot’, aldus de demissionaire bewindsman. 
 
Het aantal coronabesmettingen in India is de afgelopen maand zeer fors gestegen, mogelijk 
als gevolg van een nieuwe mutant die in het land is opgedoken. De coalitiepartijen D66 en 
CDA wilden van De Jonge weten waarom Nederland, in tegenstelling tot sommige andere 
Europese landen, geen extra maatregelen neemt. 
 
De Jonge wijst erop dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de Indiase mutatie nog niet 
heeft aangewezen als een gevaarlijke variant. Mocht dat alsnog gebeuren, en het RIVM toch 
adviseren een stap verder te gaan, dan zal hij dat doen. ‘Daar heb ik geen enkele moeite mee.’ 
 
De minister wijst er wel op dat al een quarantaineplicht in de maak is voor mensen die 
terugkeren uit landen met een hoog coronarisico. Het lijkt hem voor de hand te liggen dat 
India daartoe behoort. De Tweede Kamer behandelt dat wetsvoorstel volgende week. Het 
kabinet mikt erop de maatregel uiterlijk medio mei in te voeren. Bron: De Stentor, 22 april 
2021.   
   

Passagiersvluchten vanuit India niet meer welkom in Nederland 
 
Passagiersvluchten uit India zijn vanaf morgenavond 18.00 uur niet meer welkom in 
Nederland. Dat heeft het kabinet vanavond bekendgemaakt. Het vliegverbod geldt tot 
tenminste 1 mei. Vluchten met vracht en medisch personeel blijven wel toegestaan. 

India kampt momenteel met een zware golf van een nieuwe variant van het coronavirus, die 
het zorgsysteem in het land ernstig onder druk zet. Zo is er onder meer een ernstig tekort aan 
zuurstof, voor patiënten die moeten worden beademd. Voor de vierde dag op rij had India 
vandaag het hoogste aantal besmettingen ter wereld. Er werden bijna 350.000 nieuwe 
besmettingen en 2767 nieuwe coronadoden gemeld. 

Het RIVM had in een spoedadvies aan het kabinet geadviseerd het verbod in te voeren. 'Er is 
onzekerheid over de Indiase mutaties en het kabinet wil voorkomen dat Nederland voor 
passagiers uit India een voorkeursoptie wordt', laat het ministerie weten. Duitsland kondigde 
eerder al een verbod voor passagiersvluchten uit India aan. 

Er geldt al een inreisverbod voor niet EU-ingezeten. Uit voorzorg stelt het kabinet nu ook een 
vliegverbod in. Wekelijks komen zo’n zeven vluchten vanuit India naar Nederland. Bron: De 
Stentor, 25 april 2021.   

Vliegverbod voor passagiers uit India kan coronavirus niet tegenhouden 

Het vliegverbod voor passagiers uit India dat vanavond ingaat, kan de coronavariant die daar 
rondgaat niet meer buiten de deur houden. Die is namelijk al hier. In Nederland is de mutatie 
tot nog toe twee keer opgedoken in de zogeheten kiemsurveillance. Als een virusvariant in die 
steekproef uit positieve testen opduikt, is dat het topje van de ijsberg’, zegt viroloog Marion 
Koopmans. Ook in andere Europese landen is variant B.1.617 al herhaaldelijk waargenomen. 
Bron: AD, 26 april 2021. 

In Mumbai zijn bij brand in ziekenhuis dertien coronapatiënten overleden 
 
In een ziekenhuis nabij de Indiase stad Mumbai zijn bij een ziekenhuisbrand zeker dertien 
coronapatiënten om het leven gekomen. ‘Er waren zeventien patiënten binnen toen er een 
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brand uitbrak op de intensive care van het Vijay Vallabh-ziekenhuis, van wie er dertien 
omkwamen’, meldt de brandweer. 
 
Twee dagen eerder kwamen er tweeëntwintig coronapatiënten om in een ander ziekenhuis 
toen de zuurstoftoevoer wegviel door een lek. In een andere kliniek in Maharashtra vielen 
eerder deze maand al vier doden nadat brand was uitgebroken. Weer een andere brand, in 
een ziekenhuis in Mumbai, eiste vorige maand elf levens. 
 
Voor de tweede dag op rij meldt India vandaag de hoogste dagelijkse stijging in het aantal 
besmettingen wereldwijd. In 24 uur zijn nog eens 332.430 nieuwe besmettingen vastgesteld. 
Er overleden 2263 personen aan de gevolgen. India staat met zo'n 185.000 op 
de vierde plaats van zwaarst getroffen landen ter wereld. Bron: AD, 23 april 2021. 
 
 
 

 
 
 

Nepal 
 
Een Noorse bergbeklimmer is de eerste die in het basiskamp bij de Mount Everest positief 
test op het coronavirus. Erlend Ness bleek op 15 april het virus onder de leden te hebben en 
werd per helikopter vanaf de berghelling naar een ziekenhuis in Kathmandu gevlogen. 
 
Ness testte gisteren negatief en verblijft nu bij een familie in Nepal. De angst bestaat echter 
dat de Noor anderen heeft aangestoken en dat, als er geen veiligheidsmaatregelen worden 
genomen, het virus zich verspreidt onder de honderden 
andere klimmers, gidsen en dragers in het basiskamp. 
 
Volgens berggids Lukas Furtenbach, die een team van achttien klimmers op de naast Everest 
gelegen Lhotse begeleidt, zegt dat Ness al weken met anderen in het kamp verbleef. Hij 
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vermoedt dat er meer dan één besmetting is. Een uitbraak in het kamp zou een voortijdig 
einde aan het klimseizoen betekenen, aldus de berggids. Bron: AD, 23 april 2021.  

Jemen is gestart met vaccineren 

Het door oorlog verscheurde Jemen is vandaag gestart met het toedienen van de eerste 
coronaprikken. Het vaccineren begon drie weken nadat de eerste doses dankzij het Covax-
programma, waarmee arme landen coronavaccins kunnen krijgen, in het land arriveerden. 

Sinds halverwege februari worden in Jemen steeds meer besmettingen met het coronavirus 
gemeld. Daardoor komt het zorgsysteem in Jemen verder onder druk te staan. Door 
de burgeroorlog, die in 2015 begon, verkeert de bevolking in grote nood. Jemen kampt 
volgens de Verenigde Naties met de ergste humanitaire crisis ter wereld. Bron: De Stentor, 
20 april 2021.  

Syrië ontvangt eerste coronavaccins 

Syrië heeft de eerste coronavaccins geleverd gekregen. Het door oorlog verscheurde land kreeg 
donderdag 256.800 doses via het Covax-programma, dat armere landen voorziet van vaccins. 
De komende weken worden nieuwe partijen verwacht. 

‘Deze levering is een lichtpuntje voor de mensen in Syrië. Het zal gezondheidswerkers helpen 
om levensreddend werk te kunnen blijven doen in een land dat al tien jaar in oorlog is’, zegt 
directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland. Volgens haar zijn in Syrië 51.580 officiële 
gevallen van corona bekend, maar ligt het werkelijke aantal veel hoger. 

In het Midden-Oosten zijn via Covax meer dan vijf miljoen coronavaccins geleverd. In 
bijvoorbeeld Jemen werden woensdag de eerste prikken gezet. Bron: De Stentor, 22 april 
2021. 

Enkele versoepelingen op Curaçao 

De Curaçaose overheid heeft enkele versoepelingen van de coronamaatregelen 
bekendgemaakt. Zo krijgen restaurants de mogelijkheid om tussen 16.00 uur en 20.00 uur 
eten te bezorgen. Ook de detailhandel mag bezorgen en er kan bouwmateriaal bij bouwwinkels 
worden opgehaald. Dat was sinds 24 maart, toen het eiland in lockdown ging, allemaal niet 
mogelijk. 

Het zijn volgens minister-president Eugene Rhuggenaath kleine versoepelingen, die het leven 
iets aangenamer moeten maken en meer ruimte moeten geven aan de economie.  

De situatie in het CMC-ziekenhuis op het eiland blijft precair, met 106 opgenomen 
coronapatiënten van wie 37 op de intensive care. Er liggen nog negen Curaçaose patiënten op 
de IC in het ziekenhuis op Aruba. Sinds maart vorig jaar zijn 90 coronapatiënten op Curaçao 
overleden. Van hen overleden er 67 in de afgelopen maand. 

Het vaccinatieprogramma verloopt voorspoedig. Dinsdagochtend (lokale tijd) hadden ruim 

58.000 personen hun eerste vaccin gehad, bijna 15.000 mensen daarvan hebben ook hun 

tweede prik al gehad. Doel is minstens 106.000 mensen te vaccineren op het eiland. Dat is 

vijfentachtig procent van de volwassen bevolking. Bron: De Stentor, 20 april 2021.  

Op  Curaçao neemt aantal coronapatiënten in ziekenhuis af 

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen op Curaçao neemt af. Volgens 

cijfers van de overheid lagen er woensdag 82 coronapatiënten in het CMC ziekenhuis, van wie 

32 op de intensive care. Twee weken eerder lagen 126 coronapatiënten in het ziekenhuis, van 
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wie 39 op de intensive care. Het eiland telde toen ruim 4500 geregistreerde 

coronabesmettingen. Dat is inmiddels gedaald naar ruim tweeduizend. 

Er zijn in totaal negen Curaçaose patiënten naar Aruba overgebracht. Van hen liggen er nog 

vijf op de intensive care. Het aantal overleden coronapatiënten is wel flink gestegen. Volgens 

de cijfers van woensdag zijn er in totaal 95 mensen overleden, twee weken eerder ging het om 

58 personen. 

Sinds eind maart nam het aantal coronapatiënten op Curaçao in korte tijd fors toe. Het eiland 

deed onder meer een beroep op Nederland, dat tientallen mensen stuurde voor het verlenen 

van medische zorg. Een deel van hen werkt in het ziekenhuis, een ander deel is werkzaam in 

één van de vaccinatiecentra. 

Bijna 63.000 mensen hebben een eerste vaccin gekregen. Zeker 15.500 personen hebben ook 

al een tweede prik gehad. Er zijn bijna 125.000 volwassenen op het eiland. Bron: De Stentor, 

22 april 2021.  

In Suriname opnieuw lockdown, scholen gesloten, kinderen testen 

positief 

In Suriname is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. De Manaus-, Britse en in 

mindere mate de Zuid-Afrikaanse virusvariant hebben het land onveranderd in hun 

greep. Het aantal positieve gevallen blijft daardoor relatief hoog. Minister Amar Ramadhin van 

Volksgezondheid heeft zondag tijdens een virtuele persconferentie gezegd dat komend 

weekeinde opnieuw een lockdown geldt en dat de scholen dicht blijven. 

De voorbije weken kwamen er dagelijks rond de zestig nieuwe infecties bij, met uitschieters 

naar boven. Als er op korte termijn geen verbetering kom in die situatie, sluit Ramadhin niet 

uit dat een totale lockdown nodig is om de verspreiding van het virus af te remmen. De 

regering wil echter ook rekening houden met economische belangen en hoopt die zware 

maatregel te kunnen voorkomen. 

Een opvallende trend in de derde Surinaamse coronagolf is dat in verhouding 

veel kinderen positief testen op corona. Momenteel zijn er dertig gevallen geregistreerd en ligt 

zelfs een zestienjarige op de intensive care. De druk op de ziekenhuizen neemt verontrustend 

toe. Alle Covid-19-afdelingen zijn inmiddels vol. De verpleeginstellingen in het land hebben 

samen nog maar zo'n zestig bedden beschikbaar. Bron: De Stentor, 25 april 2021.  

 

Geen grote zorgen bij Kuipers over voorgenomen versoepelingen 

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg kan leven met de 
versoepelingen vanaf 28 april die het kabinet vermoedelijk morgen bekendmaakt. Wel is het 
volgens de voorman van de ziekenhuizen belangrijk dat coronamaatregelen stap voor stap 
worden losgelaten. 

Het afschaffen van de avondklok zal volgens hem nauwelijks effect hebben op de 
ziekenhuisopnames. ‘Ik ben er niet ongerust op’, zei hij bij zijn wekelijkse persmoment. 
Kuipers wees er opnieuw op dat het opschuiven van de begintijd van de avondklok naar 22.00 
uur ook nauwelijks gevolgen had voor de ziekenhuizen. 

Daar is volgens Kuipers inmiddels echt een kentering te zien. Voor het eerst in lange tijd lopen 
de voorspellingen achter op de gevreesde stijging van ziekenhuisopnames. ‘We zijn qua 
bezetting nog niet over de piek, maar dat lijkt wel het geval te zijn bij het aantal dagelijkse 
opnames.’ Bron: NOS, 19 april 2021. 
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© Georgia Aquarium — Het park maakte niet bekend hoeveel otters besmet zijn geraakt. 
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Otters in dierenpark positief getest op coronavirus 

Enkele otters in een dierenpark in de Amerikaanse staat Georgia zijn positief getest op 
het coronavirus. Dat meldt Georgia Aquarium zelf op Facebook. Het park maakte niet bekend 
hoeveel otters besmet zijn geraakt. 

'Het begon met milde verkoudheidssymptomen zoals niezen en loopneuzen, ook moesten 
sommige otters hoesten', staat in een statement. 'Gelukkig gaat het goed met onze dieren. Ze 
worden achter de schermen verzorgd en zullen helemaal herstellen.' 

Het park vermoedt dat de otters besmet zijn geraakt door een dierverzorger die geen klachten 
had. 'Ondanks dat ons personeel strikte gezondheids- en veiligheidsprotocollen volgt.'  

Georgia Aquarium meldt ten slotte dat coronabesmettingen van dier op mens zeldzaam 
zijn. De otters zijn niet in direct contact geweest met bezoekers. Bron: De Stentor, 18 april 
2021. 

 

 

Jeffrey Baardwijk, restaurantmanager: ‘In de McDrive hoef je niets aan te raken en kom je 
niet met andere mensen in contact. Dat veroorzaakt de enorme drukte.’ © Pix4profs/Iman 
Fase  
 
 

Het is aanschuiven in de rij voor een Big Mac: ‘we zien het als een uitje’ 
 
De McDonald’s-restaurants in onze regio zijn populair in coronatijd. Het is vaak aanschuiven 
geblazen bij de McDrive; rijen met hongerige mensen in auto’s die hun bestelling doorgeven 
aan een medewerker via een welbekende bestelpaal.  
 
‘Voor de gasten is het helemaal contactloos in de auto, zeker als je pint. Dat concept maakt 
het gewoon drukker en veiliger,’ vertelt Jeffrey Baardwijk, restaurantmanager van de vestiging 
in Bergen op Zoom. Bron: BN De Stem, 18 april 2021. 
 

Eerlijke verdeling van coronavaccins is goed voor Afrika maar ook voor 

onszelf 

Vaccin-nationalisme getuigt van kortzichtigheid door de westerse landen. Daar is niemand bij 

gebaat, schrijft gezondheidsrecht-expert André den Exter. 
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Hoewel er momenteel verschillende vaccins tegen covid-19 beschikbaar zijn en andere vaccins 

nog op goedkeuring wachten, neemt de toegang tot vaccins tussen landen onderling steeds 

meer toe. Cijfers van begin april wijzen uit dat nog geen twee procent van alle beschikbare 

vaccins in Afrika is terechtgekomen, tegenover tweeënvijftig procent in Europa en Noord-

Amerika en veertig procent in Azië. Zo bezien duurt het nog jaren totdat alle inwoners van 

ontwikkelingslanden een veilig coronavaccin hebben ontvangen, als het mee zit. 

 

Testlocatie voor coronavaccins in Zuid-Afrika  Foto: Jerome Delay/AP 

Deze schrijnende ongelijkheid leidt tot nog meer coronaslachtoffers en verdere verspreiding 

van covid-19-varianten in ontwikkelingslanden. Maar ook vormt deze achterstelling een 

directe bedreiging voor de mondiale volksgezondheid. Een eerlijke verdeling van beschikbare 

coronavaccins is daarmee in ieders belang. Vaccin-nationalisme getuigt van kortzichtigheid 

door de westerse landen, waarmee niemand gediend is. 

Afgezien daarvan hebben landen de internationale verplichting andere landen bij te staan in 

de zorg voor een goede gezondheid voor een ieder. Gelijke toegang tot 

gezondheidszorgvoorzieningen, inclusief veilige en effectieve vaccins, is een universeel erkend 

mensenrecht. Waar in ontwikkelingslanden vaak de middelen ontbreken, bieden 

hulpprogramma’s waaronder die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en niet-

gouvernementele organisaties, de noodzakelijke vaccins. Hoe belangrijk ook, het blijft 

onvoldoende. Zelfs met de hulp van belangrijke donorlanden. 

Onderdeel van het probleem is de schaarste aan beschikbare vaccins. Dat wordt deels 

veroorzaakt door de beperkt beschikbare productiecapaciteit bij de ontwikkelaars van vaccins. 

Door andere producenten te betrekken zou die productiecapaciteit aanzienlijk kunnen worden 

vergroot. Maar tot nu toe gebeurt dat slechts op kleine schaal. 

Een belangrijk struikelblok hierbij vormt het octrooirecht, het exclusieve eigendomsrecht om 

deze vaccins te produceren en te verhandelen. Licentie-overeenkomsten – bij voorkeur op 

vrijwillige basis – kunnen hierbij helpen. 

Daarnaast kunnen ontwikkelingslanden een beroep doen op zogenoemde dwanglicenties. Het 

betreft een tijdelijk in te zetten instrument om de schaarste aan vaccins te overbruggen. 

Hierbij doen farmaceuten tijdelijk afstand van hun eigendomsrechten, en worden zij daarvoor 

gecompenseerd. Zo komt de vaccintechnologie algemeen beschikbaar. 

Westerse landen aarzelen bij deze optie. Maar het recente pleidooi van Ngozi Okonja-Iweala, 

de baas van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), voor de invoering van een dergelijke ‘waiver’ 

legt veel gewicht in de schaal. Het pleidooi wordt breed gesteund door de WHO en 

mensenrechtenorganisaties. 
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Naast het vrijgeven van de vaccintechnologie is een herziening van de inkoop van de 

verschillende vaccins noodzakelijk. Westerse landen, inclusief de Europese Unie, hebben vele 

malen meer dan de noodzakelijke vaccins besteld. Daardoor hebben ontwikkelingslanden 

veelal het nakijken op de inkoopmarkt. Herverdeling op basis van medische behoeften leidt 

tot een reëlere vraag naar vaccins, waarbij westerse landen het overschot kunnen doneren 

aan ontwikkelingslanden. Het is dus zaak de medische behoeften per land te inventariseren 

en naar rato te verdelen. Daarmee zal de wereldwijde schaarste aan coronavaccins niet geheel 

worden verholpen, maar het draagt wel bij aan een meer rechtvaardige verdeling van de 

beschikbare vaccins. 

André den Exter is universitair hoofddocent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Bron: Het Financieele Dagblad, 18 april 2021.  

 

Volgens de Gezondheidsraad mag je niet meer mensen onder de zestig jaar met AstraZeneca 

vaccineren. Maar Hans Burggraaf uit Weesp vaccineert ook mensen onder de zestig jaar met 

AstraZeneca. We moeten doorprikken, zegt hij. ‘De Gezondheidsraad geeft met dat advies een 

volkomen verkeerd signaal af.’    

 

Huisartsen die vaccin AstraZeneca overhouden  moeten die geven aan 

mensen van 65 en 66 jaar 

Huisartsen die onbedoeld op een dag AstraZeneca-prikken overhouden, omdat er te weinig 

mensen van 60 tot en met 64 jaar zijn komen opdagen, moeten die toedienen aan mensen van 

65 en 66 jaar. Artsen kunnen onder bepaalde voorwaarden de prik ook geven aan 60-minners, 

maar alleen in individuele gevallen. 

Bovendien kunnen ze aansprakelijk worden gesteld als er dan iets mis zou gaan, omdat deze 

doelgroep niet binnen de richtlijnen valt, zegt zorgminister Hugo de Jonge vandaag. 

Vanwege zeer zeldzame maar ernstige bijwerkingen is de richtlijn nu zo gemaakt dat alleen 

mensen boven de zestig jaar worden geprikt met AstraZeneca. Bron: AD, 23 april 2021. 
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Huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, ouderenbond KBO zijn het getalm 
en geaarzel met vaccineren zat 

Huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, ouderenbond KBO en andere partijen zijn het getalm 
en geaarzel met vaccineren zat. Ze doen een klemmend beroep op het Rijk om het prikken met 
AstraZeneca en Janssen door te zetten. 

‘Geef inwoners de keuzevrijheid op basis van ‘informed consent’, met de juiste informatie, wel 
of niet voor vaccinatie met deze vaccins te kiezen. Voor de medici onder de deelnemers van 
ons overleg is het onbegrijpelijk dat het minimale risico op trombose steeds opnieuw het 
vaccinatieprogramma stagneert. Zij zien dagelijks dat dit meer levens kost en risico’s met zich 
meebrengt dan het doorzetten van het vaccinatieprogramma.’, zo schrijven de betrokken 
zorgbestuurders in hun noodkreet aan rijk, RIVM en OMT.  

‘De situatie dreigt onhoudbaar te worden, zowel medisch, sociaal als economisch’, aldus de 
bestuurders, verenigd in het Bestuurlijk Netwerk Kwetsbare Ouderen en Dementie. ‘Snel 
vaccineren is de enige oplossing om snel uit deze coronacrisis te komen, om een einde te 
maken aan de enorme schade die mensen en bedrijven hier nu van ondervinden. Er is 
duidelijkheid en snelheid geboden.’  

Volgens Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), 
is toegezegd dat het ziekenhuispersoneel snel gevaccineerd kan worden met een ander vaccin, 
mocht blijken dat het Janssen-vaccin definitief niet toegelaten wordt. Het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (EMA) maakt dinsdag de uitslag bekend van zijn 
veiligheidsanalyse van het coronavaccin van Johnson & Johnson.  

De Europese medicijnenwaakhond onderzoekt of er sprake is van een causaal verband tussen 
de toediening van het vaccin en de vorming van ongewone bloedpropjes binnen de eerste 
veertien dagen na toediening van het vaccin. Daarvan zijn in de Verenigde Staten zes gevallen 
gemeld. In afwachting van de EMA-analyse blijven de net geleverde Janssen-vaccins tot nader 
order in de koeling. Bron: De Stentor, 19 april 2021.  

LHV: goed nieuws dat artsen niet aansprakelijk zijn als ze het 
coronavaccin AstraZeneca aan anderen geven dan waar het voor bedoeld 
is  

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) noemt het 'goed nieuws' dat artsen niet per se 
aansprakelijk zijn als ze het coronavaccin van AstraZeneca geven aan andere mensen dan 
voor wie de overheid het ter beschikking stelt. Dit is een stap in de goede richting", zegt een 
woordvoerder. 

Volgens de zegsman moet er echter nog wel meer voorlichting over het vaccineren vanuit de 
overheid komen richting de bevolking. Daarmee moet worden voorkomen dat veel patiënten 
straks de huisarts gaan bellen om 'restvaccin' te krijgen als ze daarvoor in principe niet in 
aanmerking komen. Bron: De Stentor, 23 april 2021. 
 

Cafetariahouder krijgt een na andere boete voor foutparkeren maar 
bezorger wacht alleen op bestelling 
 
Cafetariahouder Bayram Guven uit Huissen krijgt de ene na de andere boete voor 
foutparkeren van zijn bestelbusjes in de Bruinstraat of Langestraat. Volgens de ondernemer 
toont de gemeente Lingewaard geen begrip voor hem.  
 

 



98 

 

 

Bayram Guven op de plek op de Bruinstraat naast zijn keuken waar hij geregeld een bekeuring 
krijgt  Foto: Gerard Burgers. © Gerard Burgers    
 
 
‘In deze tijd van corona haal ik tachtig tot negentig procent uit het bezorgen van maaltijden. 
Soms is het zo druk dat een bezorger tien minuten tot hooguit een kwartier moet wachten. Hij 
zet de motor niet af en laat de alarmlichten aan om duidelijk te maken dat hij niet parkeert. 
Toch heb ik voor ik het weet weer een volgende boete. De afgelopen maand was het vier keer 
raak’, zegt de eigenaar van cafetaria Big Snack op de hoek van de Langestraat en de 
Bruinstraat. Vorig jaar heeft hij zeker tien bekeuringen van 109 euro gehad. Bron: De Stentor, 
19 april 2021. 
 

 

Er komen geen hekken of prikkeldraad. Die mensen zijn geen hooligans, maar klanten. Je 

moet ze uitleggen dat ze met hun enthousiasme de boel vernielen, aldus Simon Pennings.   
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Het testcentrum in het winkelcentrum aan de rand van Kranenburg is een van de centra 
waar Nederlandse grensgangers sinds zaterdag gratis een test kunnen laten doen. © DG  

 
Nederlanders doen gratis coronatest in Duitsland: voor het werk én om 
te winkelen en tanken 
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NIJMEGEN/KRANENBURG - Nederlanders die regelmatig in Duitsland moeten zijn, mogen 
zich sinds zaterdag gratis op corona laten testen. De maatregel is bedoeld voor Nederlanders 
die werken in Duitsland, maar wie graag tankt en boodschappen doet bij de oosterburen krijgt 
ook een gratis test, blijkt in Kranenburg. 
 
René Pot uit Oeffelt baalde toen twee weken geleden de grens met Duitsland op slot ging om 
de verspreiding van corona te beteugelen. Alleen met een recente negatieve coronatest kon hij 
nog zijn werk doen als hoefsmid bij de oosterburen. ‘Ik moet daar wekelijks zijn. Dat kostte 
me 25 euro per test.’ 
 
Voor Duitsers is die gratis. Na druk van met name Duitse werkgevers besloot het Duitse 
ministerie van Volksgezondheid eind vorige week dat ook Nederlandse grensgangers niet voor 
de test hoeven te betalen.  Bron: De Stentor, 18 april 2021. 

 
 

 

De politie is met meerdere eenheden ter plaatse  © Luciano de Graaf 
 
 

Avondklok negeren, geen rijbewijs, dronken onderweg èn agent meppen: 
stel maakt het bont in Apeldoorn 
 
Een 55-jarige Apeldoorner is afgelopen nacht aangehouden nadat hij tijdens een 
verkeerscontrole agenten beledigde en een klap uitdeelde. De man bleek, evenals de vrouw 
achter het stuur, onder invloed van alcohol.   
 
De politie zag rond 00.30 uur een auto slingeren over de Arnhemseweg in Apeldoorn. Reden 
genoeg voor de agenten om een stopteken te geven ter hoogte van de Dubbelbeek.  
 
De bestuurster (53) bleek niet in het bezit van een rijbewijs en had bovendien geen geldige 
reden om na 22.00 uur nog buiten te zijn, zo verklaart politiewoordvoerster Jennifer 
Schoorlemmer. Daarnaast was de Apeldoornse onder invloed, zo constateerden de agenten. 
Voor al deze overtredingen kreeg de vrouw een boete, maar daarmee was de kous nog niet af. 
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Tijdens de verkeerscontrole werd de bijrijder namelijk agressief. Hij beledigde de agenten en 
kon zich niet legitimeren toen daarom werd gevraagd. Vervolgens deelde hij een klap uit aan 
één van de agenten. De man werd hierop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau 
in Apeldoorn. Ook hij was onder invloed van alcohol. 
 
De zaak is nog in onderzoek maar de man kan volgens Schoorlemmer meerdere boetes 
tegemoet zien. Ook zal hij zich hoogstwaarschijnlijk voor de rechter moeten verantwoorden. 
Bron: De Stentor, 19 april 2021. 

 

 

Deventer heeft sinds deze week een Spoedtest-winkel. Het ziet er nog wel een beetje leeg uit. 
‘Kun je hier testen?’, vragen twee winkelende dames zich af. ‘Waarom dan?’ © Foto Hissink 
 
 

Spoedtestwinkels duiken overal op in steden in Oost-Nederland: ‘ideaal 
dat dit zo kan’ 
 
Als je wilt uitsluiten dat je corona hebt, moet je een test doen. Maar als je snel wilt zijn, of 
naar het buitenland moet, zoek je naar een oplossing waarmee je ook kunt bewíjzen dat je 
geen corona hebt. In de Deventer binnenstad is een week geleden een winkel van Spoedtest.nl 
geopend. In Harderwijk, Zwolle en Apeldoorn gingen al eerder teststraten van dezelfde 
eigenaar open. En ze worden steeds drukker. 
 
Deventer Spoedtest.nl is net open op het Broederenplein. De winkel oogt kaal. Doelmatig 
ingericht, want geld voor een complete inventaris ontbreekt. Een balie op beton, schermen om 
degene die getest moet worden privacy te bieden. Bron: De Stentor, 19 april 2021. 
 
 

Minister Slob overhandigt Zwolse basisschool eerste zelftests van het 
land: ‘voor na het tandenpoetsen’ 
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Veertien miljoen coronazelftesten. Zoveel komen er per vandaag beschikbaar voor alle juffen, 
meesters en ander onderwijspersoneel van basisscholen, middelbare scholen en scholen voor 
speciaal onderwijs. De Zwolse basisschool De Wieden kreeg de allereerste zelftests 
overhandigd door de minister van onderwijs, Arie Slob. ‘Dit zorgt wel voor een beetje rust.’ 
 
Een tiental nieuwsgierige ogen kijkt naar minister Arie Slob, die op het schoolplein van de 
Zwolse basisschool De Wieden staat. ‘Hé, dat is de minister van onderwijs!’, zegt een jongetje 
uitgelaten. De minister hoort het niet. Hij kijkt naar een grijze auto die net is gearriveerd, met 
daarin tientallen zelftests voor al het onderwijspersoneel van de basisschool.  
 
Vanaf vandaag komen er miljoenen zelftests beschikbaar voor basisscholen, het voortgezet 
onderwijs en het speciaal onderwijs. Daarmee kunnen besmettingen sneller worden 
opgespoord en uitbraken zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat maakt het ministerie van 
Onderwijs vandaag bekend. 
 
Binnen twee weken zijn alle scholen voorzien van genoeg zelftests voor ongeveer twee weken. 
Daarna krijgen ze elke week nieuwe sets met testen geleverd. In totaal gaat het om veertien 
miljoen zelftests tot aan de zomervakantie, laat het departement weten. De overheid betaalt 
de rekening. 
 
Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media): ‘Ik ben blij dat deze testen nu 
beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen leerlingen zoveel mogelijk fysiek les krijgen en leraren met 
een geruster hart voor de klas staan.’   
 
De zelftests worden preventief ingezet voor onderwijspersoneel en zijn een aanvulling op de al 
bestaande maatregelen op scholen: afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij 
klachten. Het afnemen van zelftests is altijd vrijwillig, zo wordt benadrukt. Personeelsleden 
kunnen de gratis test twee keer per week thuis uitvoeren als ze geen klachten hebben. 
 
De testen zijn eenvoudig in gebruik, doordat een staafje minder diep de neus in gaat dan bij 
de reguliere coronatesten in de teststraat. Wie positief test, gaat in quarantaine en maakt een 
afspraak bij de GGD voor een reguliere test. Die test is nodig ter verificatie en voor de start 
van het bron- en contactonderzoek. In de GGD-teststraat heeft onderwijspersoneel prioriteit, 
zodat de uitslag snel bekend is. 
 
Middelbare scholen krijgen vanaf vandaag ook testen geleverd voor het zogeheten 
‘risicogericht’ testen van leerlingen en onderwijspersoneel. Het gaat dan om kinderen en 
leraren die wél afstand hebben gehouden tot de besmette persoon, maar bijvoorbeeld in 
dezelfde ruimte hebben gezeten. 
Onlangs werd al bekend dat ook voor het hoger onderwijs zelftests beschikbaar worden 
gesteld. Ook hier is het testen in alle gevallen vrijwillig en dus geen voorwaarde om toegang 
te krijgen tot een onderwijsinstelling.  Bron: De Stentor, 19 april 2021. 
 
 

Dordtse basisschool terug naar uitsluitend online onderwijs: ‘de 
besmettingen liepen te hoog op’ 
 
Evangelische Basisschool Eden in Dordrecht geeft sinds maandag uitsluitend online les. De 
besmettingen onder zowel personeel als leerlingen liepen de laatste weken zo hoog op, dat het 
bestuur van Stichting H3O, waar IKC Eden onderdeel van is, zich genoodzaakt voelde tot deze 
stap. 
 
Meer dan de helft van het personeel en van het aantal klassen dat de school telt, moest de 
afgelopen week al in quarantaine. ‘Daarom hebben we vrijdag de knoop doorgehakt en het 
besluit genomen om alleen nog maar online les te gaan geven’, vertelt Frans Cornet, 
bestuurslid van Stichting H3O. 
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‘Als we deze beslissing zelf niet hadden genomen, waren de andere klassen waarschijnlijk in 
de loop van de week alsnog thuis komen te zitten. Nu hadden we nog een paar dagen de tijd 
om het online onderwijs goed voor te bereiden.’ 
 
Onder Stichting H3O vallen elf Dordtse basisscholen, maar de deuren van de andere tien 
locaties blijven deze week gewoon open. ‘Eden is momenteel de enige school waar corona in 
deze mate optreedt.’ De sluiting geldt in ieder geval voor deze week, gevolgd door de 
meivakantie. ‘Daarna hopen we weer gewoon te kunnen starten met fysiek onderwijs’, aldus 
Cornet. Bron: De Stentor, 19 april 2021. 
 

 

Bart Beckers van fietsenmakerij Bartvelo kan amper nog aan onderdelen voor racefietsen 
komen, net als veel branchegenoten. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media 
 
 

Fietsonderdelen in coronatijd niet aan te slepen: ‘vaak pas vanaf 
september leverbaar’ 
 
Fietsonderdelen, met name voor racefietsen, zijn amper nog aan te slepen door de grote vraag 
die is ontstaan aan het begin van de coronacrisis. Het is dramatisch. 
 
Van de kleinere fietsenmaker met een werkplaats achterom tot de grotere zaken, de hele 
branche kampt met hetzelfde: ‘We moeten echt zoeken naar onderdelen. Vaak zijn ze pas 
vanaf september leverbaar’, zegt verkoper/planner Kris Vankerkom van CycleTrends in 
Nuenen. Bron: AD, 19 april 2021. 
 

Europa koopt dit jaar nog eens duizend miljoen doses Pfizer/BioNTech 

Europa maakt gebruik van de optie om dit jaar nog eens 100 miljoen extra doses van 

het Pfizer/BioNTech-vaccin af te nemen. Die mogelijkheid was al vastgelegd in het eerste 

contract. De Europese Unie krijgt dit jaar zo geen 500 maar 600 miljoen doses van het 

middel. Vorige week werd al bekend dat Pfizer/BioNTech de bestelde doses aan de EU en de 

Verenigde Staten sneller gaan leveren. 250 miljoen in het tweede kwartaal. Ook de 100 

miljoen extra doses komen dit jaar nog. Bron: De Stentor, 19 april 2021.  

 

Avondklokboetes 

De afgelopen week heeft de politie 6287 mensen een boete gegeven, omdat ze zich niet aan 

de avondklok hielden. Dat leverde hen een bon van vijfennegentig euro op. Honderdvijf  
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mensen kwamen weg met een waarschuwing voor het negeren van de coronamaatregelen. De 

politie maakte het afgelopen weekend een einde aan negenendertig illegale feestjes. Bron: De 

Stentor, 19 april 2021.    

 

Mariska (41) wil avondklok omzeilen in vuilniszak, agent weet niet wat 

hij ziet: ‘Enorm gelachen’ 

Mariska Dijkman gokt het erop. Na een drankje bij de buurman gaat de 41-jarige Oldenzaalse 

tijdens de avondklok richting huis. Dat doet ze vermomd in een vuilniszak. Politieagent 

Robbert Wijdenes (29) is stomverbaasd als hij tijdens zijn surveillance door de binnenstad 

twee schoenen onder een zak ziet uitsteken. Het verhaal achter de virale foto door de ogen van 

burger en politie.  

Zaterdagavond, 20.00 uur. Sinds de avondklok van kracht is, zit Mariska Dijkman (41) ’s 

avonds alleen thuis. Ze is behoorlijk toe aan wat gezelschap en bezoekt een vriend die net als 

zij in het centrum van Oldenzaal woont. Hij heeft een appartement in dezelfde straat, nog geen 

honderd meter verderop.  Bron: Tubantia, 22 april 2021. 

  

Beeld video  

Thailand wil snel voorraden aanvullen met Pfizer/BioNTech vaccin 

Thailand is naarstig op zoek naar vijf a tien miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin om 
de voorraden aan te vullen, laat de Thaise premier Prayuth Chan-ocha weten. Het Aziatische 
land wist de eerste coronagolven snel onder controle te krijgen, maar moet nog beginnen met 
het massaal inenten van ruim 65 miljoen inwoners. 

Pas 572.000 van hen kregen een eerste prik. ‘We wachten op prijsafspraken en 
leveringsvoorwaarden', zegt de premier. Naar verwachting worden de vaccins vanaf juli 
geleverd. De Thaise regering krijgt veel kritiek te verduren over de trage aanpak bij de 
aankoop van vaccins en de grote afhankelijkheid van AstraZeneca.  
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Hoewel de derde virusgolf nu alle 77 provincies heeft bereikt en iedereen die positief test wordt 
opgenomen, garandeert de overheid dat er voldoende ziekenhuisbedden zijn voor mensen 
die ernstig ziek worden. ‘We garanderen binnen 24 tot 48 uur een bed', zegt Somsak Akksilp, 
directeur van het Thaise ziekenhuiswezen. 
 
Om het zekere voor het onzekere te nemen, denkt de overheid er nu toch over om mensen 
met milde symptomen zichzelf thuis te laten isoleren. Vandaag meldt Thailand 1443 nieuwe 
besmettingen en vier sterfgevallen, waarmee de totalen in het land op 
respectievelijk 45,185 en 108 uitkomen. Bron: De Stentor, 20 april 2021.  
 
 

Lockdown in India vanwege explosieve groei coronabesmettingen 

Een explosieve groei van het dagelijkse aantal coronabesmettingen dwingt de 

Indiase autoriteiten tot een lockdown van hoofdstad New Delhi. De ziekenhuizen in de 

miljoenenstad kunnen de toestroom van nieuwe patiënten niet meer aan en kampen met 

een tekort aan zuurstof en medicijnen. 

India meldt vandaag opnieuw een recordaantal infecties met het longvirus: 273,810, 

waarvan 25,462 in New Delhi. Het totale aantal besmettingen gaat daarmee over de 15 

miljoen heen. In het afgelopen etmaal werden 1,619 overlijdens gemeld die het dodental 

naar 178,769 tillen.   

Vijftien miljoen coronabesmettingen in India 

Het aantal coronacijfers in India blijft alsmaar stijgen. In totaal telt het land al meer dan 15 

miljoen besmettingen. Het hoogste nieuwe aantal: 25.462 mensen, komt uit New Delhi. 

Daarom werd er maandag een lockdown van zes dagen aangekondigd. Bron: De Stentor, 19 

april 2021. 

Boris Johnson zegt bezoek aan India af 

De Britse premier Boris Johnson heeft de reis naar India, die gepland stond voor volgende 
week, afgezegd vanwege de coronasituatie in het land. De besmettings- en sterftecijfers 
breken er bijna dagelijks records. Op dit moment doen de Britten onderzoek naar 
een mogelijke Indiase coronavariant, maar het is nog onduidelijk of deze mutatie reden 
tot zorg is. 
 
Het is de tweede keer dat Johnson moet afzien van een bezoek aan India. In januari was juist 
het hoge aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk de reden om niet te gaan. Later deze 
maand zullen de Indiase premier Modi en Johnson elkaar op andere wijze spreken, laat een 
woordvoerder weten. Groot-Brittannië heeft India uitgenodigd voor de G7-top die in juni 
plaatsvindt.  Bron: De Stentor, 19 april 2021.    

In India meer coronadoden dan vermeld 

Meerdere steden in India rapporteren aanzienlijk meer crematies en 
begrafenissen waarbij Covid-19-protocollen worden aangehouden dan er coronadoden 
worden gemeld door de regering, meldt persbureau Reuters op basis van cijfers van 
begrafenisondernemers, lokale media en overheidsdata. 

Volgens de Indiase autoriteiten zou het verschil in aantallen te verklaren zijn 
door verschillenden factoren, waaronder 'overvoorzichtheid'. Verklaringen van crematorium- 
en begrafenispersoneel en  wetenschappelijke publicaties suggereren dat het aantal doden in 
India ten opzichte van andere landen wordt afgezwakt. 
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India heeft de afgelopen 24 uur 259,170 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld en 
meldt 1761 overlijdens ten gevolge van infectie met het longvirus, het hoogste dagelijkse 
sterftecijfer tot nu toe. Het is de zesde dag op rij dat het land meer dan 200.000 nieuwe 
besmettingen meldt. In totaal raakten 15.32 miljoen Indiërs besmet.  

India heeft dinsdag 1761 nieuwe sterfgevallen genoteerd als gevolg van de coronapandemie. 
Dat is het hoogste dagcijfer tot nu toe. Een groot deel van het Aziatische land zit in een 
lockdown vanwege de vele besmettingen met het coronavirus. 

Het officiële dodental ligt op 180.530, maar experts denken dat in het land met zo'n 1,3 miljard 
inwoners veel meer mensen aan Covid-19 zijn overleden. Alleen de Verenigde Staten, Brazilië 
en Mexico tellen als land officieel meer coronadoden dan India. Bron: De Stentor, 20 april 
2021.  

India meldt vandaag 295,041 nieuwe coronabesmettingen en 2023 
doden, de hoogste dagelijkse cijfers sinds het begin van de pandemie. In totaal raakten 15.6 
miljoen Indiërs besmet met het longvirus en kwamen 182.553 van hen te overlijden. Premier 
Narendra Modi zei gisterenavond op televisie dat het 1,3 miljard inwoners tellende land 'een 
groot gevecht' aan het leveren is. ‘De situatie was onder controle tot een paar weken geleden 
en toen kwam de tweede coronagolf als een storm’, zei hij. Een groot deel van India zit in een 
lockdown. Bron: De Stentor, 21 april 2021. 

In deelstaat Maharashtra zijn 22 coronapatiënten overleden na lekkende 
zuurstoftank 

In de Indiase deelstaat Maharashtra zijn tweeëntwintig coronapatiënten die aan de 
beademing lagen omgekomen nadat zij door een lekkende zuurstoftank geen lucht meer 
kregen. ‘De zuurstoftank liep bij tijdens het bijvullen een lek op', verklaart een 
overheidsofficial Suraj Mandhare vandaag. ‘Dat kostte tweeëntwintig patiënten het leven.' 
Bron: De Stentor, 21 april 2021.   

Afgelopen 24 uur aantal coronadoden in India gestegen naar 184.657  

In India zijn de afgelopen 24 uur ruim 300.000 coronabesmettingen geregistreerd. Dat is 
wereldwijd de grootste dagelijkse stijging in een land sinds het begin van de uitbraak. In het 
Aziatische land overleden 2104 mensen aan de gevolgen van het virus. 

Het aantal besmettingen steeg donderdag met 314.835. Het totale aantal bevestigde 
besmettingen staat nu op 15,9 miljoen in India. Het dodental is gestegen naar 184.657. Bron: 
De Stentor, 22 april 2021.  

Geen reizigers naar Iran vanuit India en Pakistan 

Het Iraanse staatspersbureau IRNA meldt dat de luchtvaartautoriteiten in het land alle 
vluchten vanuit India en Pakistan weren. Dit vanwege de steeds slechter 
wordende coronasituatie in beide landen. Het ministerie voor Volksgezondheid heeft die 
beslissing vannacht genomen. 

Mohammad Hassan Zibakhsh van de Iraanse luchtvaartdienst tekent daarbij aan dat 
er geen routinevluchten tussen Iran en India bestaan en dat deze 'slechts af en toe' 
plaatsvinden. Ook andere landen in het Midden-Oosten hebben weren Indiase toestellen, 
waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Koeweit. 

Iran verbood al eerder vluchten uit en naar éénenveertig andere landen. Wie vanuit andere 
hoogrisicogebieden naar Iran wil vliegen, moet voor vertrek én na aankomst in Iran 
een coronatest laten doen. De afgelopen 24 uur stelde het land 18.230 nieuwe 
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coronabesmettingen vast. In totaal raakten bijna 2,4 miljoen Iraniërs besmet. Bron: De 
Stentor, 24 april 2021. 

Elke vier minuten overlijdt er een coronapatiënt in New Delhi 

De besmettingscijfers in India breken record na record. Ook vandaag meldt het ministerie 
voor Volksgezondheid een duizelingwekkend aantal van 346,786 nieuwe coronagevallen. 
Afgelopen week ging India het hoogste aantal dagelijkse besmettingen van de VS - 297,430 
- voorbij, maar schrijft al drie dagenlang nog hogere cijfers. 

In het land dat 1,3 miljard inwoners telt, raakten tot nu toe 16,6 miljoen mensen geïnfecteerd 
met het longvirus. Het dodental ten gevolge van een besmetting steeg vandaag 
met 2,624 tot 189,544. Ziekenhuizen in de hoofdstad New Delhi zijn overvol en kampen met 
een tekort aan zuurstof. Het leger haalt nu met treinen zuurstof uit alle hoeken van het land. 
 
‘Alsjeblieft, help ons om zuurstof te krijgen, anders dreigt hier een tragedie', smeekte 
stadsminister Arvind Kejriwal van New Delhi aan premier Narendra Modi. Crematoria kunnen 
de stroom aan overledenen nauwelijks aan en uitvaartcentra vragen rouwende families om te 
wachten, omdat ze vol zitten. Elke vier minuten overlijdt er een coronapatiënt in de stad. Bron: 
De Stentor, 24 april 2021. 

India smeekt om zuurstof: patiënten sterven op straat 

Voor de vierde opeenvolgende dag vestigt India een wereldrecord met bijna 350.000 nieuwe 
coronabesmettingen en bijna 2800 doden binnen 24 uur. Er is een groot tekort aan zuurstof 
voor de beademing van patiënten. Het leidt tot dramatische beelden van naar adem 
snakkende mensen die door zuurstofgebrek sterven op weg naar ziekenhuizen. ‘Het virus slikt 
de mensen van onze stad als een monster op.’ 

Mensen leuren met doodzieke familieleden langs ziekenhuizen. Ze bellen rond en posten op 
sociale media wanhopige smeekbeden. Veel patiënten worden geweigerd. Er zijn geen bedden 
en er is een groot tekort aan zuurstof voor de beademingsapparatuur. 

Voor de deuren van ziekenhuizen is de situatie schrijnend. Patiënten liggen daar op straat of 
op brancards. Ze smeken om zuurstofmaskers en om te worden opgenomen. Voor velen komt 
de hulp te laat. Ze sterven, wachtend in de rij. Ook in ziekenhuizen overlijden patiënten 
doordat de zuurstofvoorraad op is. 

 
 

Een vrouw met ademhalingsproblemen krijgt zuurstof toegediend in een Sikh-tempel. © 
Reuters 
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‘Elke dag is eenzelfde situatie’, zegt een arts op de Indiase televisie. ‘We houden voor twee uur 
zuurstof over en krijgen alleen garanties van de autoriteiten.’ 

Ashwin Mittal had het geluk dat zijn doodzieke oma, die naar adem hapte, na een urenlange 
zoektocht uit medelijden op een afdeling voor spoedeisende hulp terecht kon. Maar ze moet 
er vandaag weer weg, omdat de zuurstof op is, vertelt een kennis tegen de Britse omroep 
BBC. ‘De familie is weer terug bij af. Ze accepteren haar  lot. Als ze dit overleeft, komt dat door 
een wonder en niet door een behandeling.’ 

De gezondheidszorg dreigt te bezwijken onder deze nieuwe, dodelijke coronagolf. Ziekenhuizen 
hebben moeite apparatuur en medicijnen, die tegen hoge prijzen worden verkocht, in te 
slaan. Gisteren verklaarde de regering dat ‘niemand in het land zonder zuurstof zat’. Maar de 
realiteit is dat de zuurstofvoorraden in rap tempo slinken. 

 
 

Een patiënt krijgt op straat zuurstof  © AP 

De regering heeft bedrijven gevraagd de productie van zuurstof en andere levensreddende 
medicijnen te verhogen. Militaire vliegtuigen en treinen zijn ingezet om de broodnodige 
zuurstofvoorraden vanuit andere delen van het land naar Delhi te krijgen. Ook vanuit het 
buitenland komt hulp, onder meer van de Verenigde Staten en buurland Pakistan. 

Sommige Sikh-tempels dienen patiënten die geen plek in een ziekenhuis krijgen gratis 
zuurstof toe, in auto's en op straat.  

‘We waren zelfverzekerd en hadden veel moed, nadat we met succes de eerste golf hadden 
afgehandeld, maar deze storm heeft de natie opgeschud’, zei premier Modi vandaag in een 
radiotoespraak. 
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Een patiënt krijgt zuurstof in een auto  © AP 

De nieuwe golf is een grote nederlaag voor zijn regering, die in januari nog trots de overwinning 
op het coronavirus verkondigde en er prat op ging ‘de apotheek van de wereld’ te zijn als 
producent van vaccins. Modi wordt laksheid verweten, onder meer omdat religieuze en 
politieke massabijeenkomsten gewoon gehouden mochten worden. 

De huidige crisis is pijnlijk zichtbaar bij begraafplaatsen en crematoria. Begraafplaatsen 
in Delhi hebben te weinig ruimte. En de brandstapels van lijken verlichten de nachtelijke 
hemel in andere zwaar getroffen steden. 

 
 

Tientallen brandstapels om slachtoffers te cremeren  © AP  

In het centrum van Bhopal hebben sommige crematoria hun capaciteit vergroot met tientallen 
brandstapels. Toch moet er volgens ambtenaren nog uren worden gewacht tot slachtoffers 
ritueel kunnen worden verbrand. 

In het Bhadbhada Vishram Ghat-crematorium in de stad zeiden arbeiders dat ze zaterdag 
meer dan honderdtien mensen hadden gecremeerd, terwijl het stadsbestuur beweerde dat er 
slechts tien doden waren. ‘Het virus slikt de mensen van onze stad als een monster op’, zegt 
ambtenaar Mamtesh Sharma. 
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De enorme toestroom van lichamen heeft het crematorium gedwongen om individuele 
ceremonies met uitgebreide rituelen over te slaan. ‘We verbranden gewoon lichamen zodra ze 
zijn aangekomen’, zegt Sharma. ‘Het is alsof we midden in een oorlog zitten.’ Bron: De Stentor, 
25 april 2021. 

 
 

Er is in de ziekenhuizen geen plaats meer voor coronapatiënten  © Reuters 

Steun van EU aan India 

De Europese Unie schiet India te hulp bij de bestrijding van de coronapandemie. De EU gaat 
middelen zoals beademingsapparatuur leveren aan India, waar een nieuwe coronagolf hard 
toeslaat. ‘We zijn solidair met de mensen in India’, liet voorzitter van de Europese Commissie 
Ursula Von der Leyen weten op Twitter. 

 

Voor de vierde opeenvolgende dag vestigt India een wereldrecord met bijna 350.000 nieuwe 
coronabesmettingen en bijna 2800 doden binnen 24 uur. Er is momenteel een groot tekort 
aan zuurstof in de Indiase ziekenhuizen. 
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‘We waren zelfverzekerd en hadden veel moed, nadat we met succes de eerste golf hadden 
afgehandeld, maar deze storm heeft de natie opgeschud’, zei premier Modi vandaag in een 
radiotoespraak. 

De nieuwe golf is een grote nederlaag voor zijn regering, die in januari nog trots de overwinning 
op het coronavirus verkondigde en er prat op ging ‘de apotheek van de wereld’ te zijn als 
producent van vaccins. Modi wordt laksheid verweten, onder meer omdat religieuze en 
politieke massabijeenkomsten gewoon gehouden mochten worden. 

De huidige crisis is pijnlijk zichtbaar bij begraafplaatsen en crematoria. Begraafplaatsen in 
Delhi hebben te weinig ruimte. En de brandstapels van lijken verlichten de nachtelijke hemel 
in andere zwaar getroffen steden. 

Ook demissionair premier Mark Rutte heeft op Twitter zijn medeleven betuigt en laat weten 
te willen helpen. Bron: AD, 25 april 2021. 

 

Drama op corona-ic in ziekenhuis Bagdad: 82 doden door ontplofte 
zuurstoftank 

Zeker tweeëntachtig mensen zijn omgekomen bij een ziekenhuisbrand, na een explosie op een 
ic-afdeling voor coronapatiënten in Bagdad. Ook zijn minstens honderdtien mensen gewond 
geraakt. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Irak. De brand werd veroorzaakt 
door de ontploffing van een of meerdere zuurstoftanks. De top van het ziekenhuis is direct 
ontslagen wegens nalatigheid. 

Volgens een ziekenhuismedewerker lagen er dertig patiënten op de intensive care. Die was 
gereserveerd voor de ernstigste coronagevallen in Bagdad, momenteel de plek met het hoogste 
aantal besmettingen in Irak. 

In filmpjes op sociale media is te zien hoe brandweerlieden de vlammen proberen te doven op 
meerdere verdiepingen van het Ibn al-Khatibziekenhuis, terwijl patiënten en familieleden het 
gebouw ontvluchten. Zo'n tweehonderd mensen zouden uit het ziekenhuis gered zijn. 

Ahmed Zaki, die zijn broer bezocht in het ziekenhuis, zag dat mensen in paniek uit de ramen 
sprongen om aan de vlammen te ontsnappen. ‘Het vuur verspreidde zich als brandstof. Ik 
nam mijn broer mee de straat op’, vertelt Zaki. 
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De ravage in het ziekenhuis Ibn al-Khatib is groot na de brand  © Reuters 

‘Ik ging terug naar boven, naar de bovenste verdieping waar geen brand was. Daar vond ik 
een meisje die dreigde te stikken. Ze was op sterven na dood. Ik nam haar op mijn schouders 
en rende naar beneden. Iedereen sprong, artsen vielen op auto's.’ 

Patiënten die het overleefden werden overgebracht naar andere ziekenhuizen. ‘We moeten de 
veiligheidsmaatregelen in alle ziekenhuizen dringend opnieuw bekijken om een dergelijk 
pijnlijk incident in de toekomst te voorkomen’, aldus een regeringswoordvoerder op de 
staatstelevisie. 

 
 

Families rouwen bij de kisten met lichamen van slachtoffers  © Reuters 

Enkele uren na de brand ontsloeg premier Mustafa al-Kadhimi zowel de directeur-generaal 
van de gezondheidsafdeling van Bagdad als twee directeuren van het ziekenhuis. Ze worden 
beschuldigd van nalatigheid, schrijft Al-Kadhimi in een verklaring op Twitter 

‘Nalatigheid in dergelijke zaken is geen vergissing, maar een misdaad waarvoor alle nalatige 
partijen de verantwoordelijkheid moeten dragen’, aldus de premier. Hij eiste dat er binnen 24 
uur een onderzoek zou worden gepresenteerd. 
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VN-gezant voor Irak, Jeannine Hennis-Plasschaert, zei ‘geschokt en verdrietig’ te zijn over de 
ramp. Ze roept op tot strengere veiligheidsmaatregelen in ziekenhuizen. 

Woensdag overschreed Irak, waar in totaal zo'n veertig miljoen mensen wonen, de grens van 
een miljoen coronabesmettingen. Meer dan vijftienduizend mensen zijn inmiddels aan het 
virus overleden. In totaal zouden inmiddels driehonderdduizend inwoners minstens een eerste 
vaccindosis hebben gekregen. Bron: AD, 25 april 2021. 

 

Marktkooplieden bieden voorzitter Bruls van Veiligheidsberaad petities 
en zak koekkruimels aan 

Een groep marktkooplieden heeft maandagmiddag voorzitter Hubert Bruls van het 
Veiligheidsberaad twee petities en een grote zak met koekkruimels aangeboden. De 
ambulante verkopers vinden namelijk dat de markten in de hele coronacrisis worden vergeten. 
Zij willen weer open kunnen omdat winkelen in de buitenlucht volgens hen veilig kan. "Onze 
koek is bijna op, vandaar de kruimels", zegt standwerker Paul Bol namens ruim 17.000 
handelaren in onder meer kleding en andere non-foodartikelen. 

‘De markten worden in publieke discussies niet genoemd. Wij zijn te weinig in beeld. U, 
meneer Bruls, heeft ons weer op de kaart gezet door ons recent in enkele interviews wel te 
noemen’, zegt Bol. ‘Wij zijn al ruim een jaar dicht. Wij werden als allereerste gesloten en 
mochten in tegenstelling tot winkels niet meer open.’ 

Bruls snapt dat de kooplieden zich eraan storen dat er veel wordt gesproken over de horeca 
en winkels en niet over de markten. Bovendien mag de ene collega met fruit die al jaren naast 
de kledingverkoper op de markt staat wel verkopen en de ander niet. Hij heeft er vertrouwen 
in dat dit snel zal veranderen. ‘Dat horen wij van het kabinet dinsdag. De markten vallen 
onder de buitenactiviteiten. De markt is een doorstroomlocatie.’ Bron: De Stentor, 19 april 
2021. 
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Klimaatactiviste Greta Thunberg koopt coronavaccins voor arme landen 

De wereldberoemde klimaatactiviste Greta Thunberg gaat via haar stichting 100.000 euro 
doneren om coronavaccins te kopen voor arme landen. Het geld gaat naar Covax, een 
internationaal initiatief om coronavaccins ook voor arme landen beschikbaar te maken. De 
18-jarige Zweedse maakte de stap bekend in een online-persconferentie van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

De wereld moet meer doen om de tragedie van de ongelijke verdeling van vaccins tegen te 
gaan, zei Thunberg. ‘Net als bij de klimaatcrisis moeten we eerst degenen helpen die het 
meeste risico lopen.’ 

Volgens de WHO heeft in veel welvarende landen inmiddels een kwart van de inwoners een 
eerste coronaprik gekregen. In landen met vooral lage inkomens gaat het om slechts één op 
de vijfhonderd. 

Thunberg werd wereldberoemd nadat ze in 2018 begon met spijbelen om actie tegen 
klimaatverandering te eisen. Scholieren wereldwijd volgden haar voorbeeld. Bron: De Stentor, 
19 april 2021. 

Volgens de makers is vaccin Sputnik-V effectiever dan gedacht 

Het Russische coronavaccin Sputnik-V is volgens de makers effectiever dan gedacht. Na de 

beoordeling van gegevens van mensen die ermee zijn ingeënt, wordt gemeld dat het 

middel 97,6 procent effectief is. 

In de eerdere grootschalige studie naar het coronavaccin werd een effectiviteit van 

91,6 procent vastgesteld. Aan het onderzoek, dat begin februari werd gepubliceerd in het 

medische tijdschrift The Lancet, deden ongeveer 20.000 mensen deel. 

Het nieuwe percentage is gebaseerd op de gegevens van 3,8 miljoen Russen die met twee doses 

van Sputnik-V maximaal beschermd zijn tegen Covid-19. De nieuwe gegevens worden naar 

verwachting in mei, na een beoordeling van andere wetenschappers, gepubliceerd in een 

medisch tijdschrift. 

Het vaccin is volgens het Gamaleja-Instituut, dat het coronavaccin heeft ontwikkeld, in zestig 

landen goedgekeurd voor gebruik. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft Sputnik-

V nog niet beoordeeld, maar kijkt al wel via een versnelde procedure naar het vaccin door de 

beschikbare gegevens te bestuderen. Bron: De Stentor, 19 april 2021.    

 

EMA en WHO onderzoeken productieproces coronavaccin Sputnik-V 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaan 

in mei samen kijken naar het productieproces van het Russische coronavaccin Spoetnik-V. 

Het onderzoek is onderdeel van de procedures waarmee geneesmiddelen voor gebruik worden 

goedgekeurd. De inspectie van de vaccinproductie begint 10 mei en wordt door deskundigen 

van beide organisaties gezamenlijk uitgevoerd. 

De vraag naar het Russische vaccin groeit. Het is relatief goedkoop, naar eigen 

zeggen effectief en relatief makkelijk te vervoeren of te bewaren. Ook West-Europese landen 

hebben belangstelling. Duitsland bijvoorbeeld wil volgens de premier van de deelstaat Saksen, 

Michael Kretschmer, in de zomer dertig miljoen doses hebben. Hij zei dat donderdag op bezoek 

in Moskou. Kretchmer zei dat zijn land op goedkeuring van de EMA wacht, maar de Duitse 

minister van Gezondheid, Jens Spahn, heeft eerder al verklaard dat zijn land niet te lang kan 

wachten op goedkeuring door de EMA. Bron: AD, 22 april 2021. 
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Kabinet wil winkelen zonder afspraak mogelijk maken' 

Er zijn meer details bekend over de versoepelingen die het kabinet volgens ingewijden morgen 

bekendmaakt. 

Waarschijnlijk is het straks niet meer nodig om een afspraak te maken om te winkelen. 

Tegelijkertijd blijft er wel een maximum gelden voor het aantal klanten dat binnen is. Omdat 

de versoepeling waarschijnlijk leidt tot een grotere toeloop bij de winkels, gaan stewards het 

publiek in de winkelstraat in goede banen leiden. Op dit moment is in winkels maximaal een 

klant per 25 vierkante meter toegestaan, met een maximum van vijftig klanten per winkel. 

Verder wordt het aantal mensen dat op een terras mag zitten zeer waarschijnlijk aan een 

maximum gebonden. Dat is afhankelijk van de ruimte, maar ook op de grootste terrassen 

zouden volgens de laatste berichten niet meer dan 50 mensen mogen zitten. 

De versoepelingen zouden op 28 april moeten ingaan. Morgenavond is er weer een 

coronapersconferentie, waar de versoepelingen worden toegelicht. Bron: NOS, 19 april 2021.  

 

 

De brandweer en ambulance kennen elkaar goed en werken veel samen, zoals bij deze brand 
in Vlaardingen eerder dit jaar  © Mediatv 
 
 

Brandweer achter het stuur van de ambulance bij code zwart 
 
De ambulancedienst in de Rotterdamse regio zet alles op alles om klaar te zijn voor code zwart, 
mocht het deze coronacrisis zo ver komen. Vanaf komende week krijgen de eerste van 
tientallen brandweerlieden een cursus, zodat zij bij hoge nood achter het stuur van de 
ziekenwagen kunnen kruipen. 
 
Code zwart in de derde golf? De coronapiek is in zicht. De verwachting is dat het niet zo ver 
komt, al is de druk op de zorg hoog. Tegelijkertijd zijn er wel zorgen over de opkomst van de 
Braziliaanse p1-variant, die in Brazilië tot grote problemen leidt. Bron: De Stentor, 19 april 
2021. 
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Rachid Karkache en zijn zoons tijdens de iftar  © Pim Mul  
 
 

Ramadan tijdens lockdown en avondklok: ‘het valt zwaar dat je geen 
geloofsgenoten kunt ontmoeten’ 
 
Uitgebreid tafelen met veel familieleden en vrienden. Met honderden medegelovigen naar het 
gebedshuis gaan. De avondklok trekt een grote streep door deze ramadantradities. ‘Deze 
maand draait niet om eten, maar om saamhorigheid. Daarom valt deze lockdown nu extra 
zwaar.’ 
 
Het is ongeveer half negen als de zon ondergaat. De eet- en salontafel staat bij Gouwenaar 
Rachid Karkarche vol met schalen, borden en kommen, met daarop gevulde broodjes, 
linzensoep, kipsaté, dadels en fruit. Karkache begint om dit tijdstip met zijn gezin aan de iftar, 
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de feestmaaltijd die na zonsondergang genuttigd wordt. Tijdens de ramadan vasten moslims 
tussen de zonsopkomst en zonsondergang. Dit doen ze om stil te staan bij mensen die in 
armoede leven en om hun ziel te reinigen.  Bron: AD, 19 april 2021. 
 

 

© ANP — Overzicht van de Dam tijdens de kranslegging vorig jaar door Koning Willem-
Alexander en koningin Maxima op de Nationale Dodenherdenking op de Dam. 
 
De Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zal ook dit jaar vanwege het coronavirus 
zonder publiek plaatsvinden. De gemeente Amsterdam heeft dat bekendgemaakt. Zoals ieder 
jaar zullen het herdenkingsprogramma in De Nieuwe Kerk en de ceremonie op de Dam wel via 
de televisie te volgen zijn. 
 
Ook de gemeentelijke herdenking op begraafplaats de Nieuwe Ooster is besloten en er is geen 
stille tocht. ‘Bij ieder oorlogsmonument vindt een afzonderlijke bloemlegging plaats. Alleen 
enkele genodigden zijn hierbij aanwezig’, meldt de gemeente. 
 
Vorig jaar, bij de 75e herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, sprak koning 
Willem-Alexander op de vrijwel lege Dam. Daar waren toen alleen koningin Máxima, premier 
Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en comitévoorzitter Gerdi Verbeet 
bij. 
 
Dit jaar zal André van Duin op de Dam spreken. Voorafgaand aan die plechtigheid houdt 
schrijfster Roxane van Iperen de 4 mei-voordracht in De Nieuwe Kerk. Bron: De Stentor, 19   
a pril 2021.    
 
 

Super League opgericht door twaalf grote Europese top-voetbalclubs 
 
Velen in de voetbalwereld zijn overvallen door het initiatief van twaalf grote Europese topclubs 
die de Super League hebben opgericht. Raakt het Nederlands elftal straks zijn sterspelers 
kwijt door de komst van de Super League? Die is door twaalf clubs – de oprichters – als een 
atoombom op de Europese voetbalwereld gedropt. Geen Frenkie De Jong, Virgil Van Dijk of 
Matthijs De Ligt meer in Oranje, omdat hun clubs willen graaien in de miljardenpot van de 
voetbalelite? Bron: De Telegraaf, 19 april 2021. 
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Het logo van LSV uit Lonneker zal hier niet tussen komen te staan  © AFP 
 
 

Twents bierteam uit kelderklasse maakt ‘statement’: ze zien af van 
deelname aan betwiste Super League 
 
Een ongetwijfeld enorme tegenslag voor de Super League die toch al zo onder vuur ligt: ook 
het bierteam uit de kelderklasse van het amateurvoetbal laat de competitie van 
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voetbalmachten keihard vallen. ‘Het ging te veel over commercie en te weinig over de bierprijs 
in de kantine’, vinden ze.  
 
In een officieel statement laat het vijfde van LSV uit Lonneker weten dat ze afzien van 
deelname. Daarmee hebben ze de lachers op hun hand en nemen ze de fel bekritiseerde Super 
League op de hak.  
 
Het vijfde team van LSV blijft na ampel beraad de reserve zevende klasse en de KNVB trouw, 
zo valt hieronder in het statement te lezen dat op Facebook verscheen. 
 
‘Namens hoofd Voetbalzaken LSV5 willen wij via deze weg een statement naar buiten brengen 
dat wij volledig afstand doen van alle ontwikkelingen rondom de ‘Super League’ en dat 
deelname van LSV5 aan deze competitie unaniem is uitgesloten.’ 
 
En dat is goed nieuws voor de fans, zo blijkt. ‘Wij zijn daarom in het seizoen ‘21/‘22 en de 
jaren daarna gewoon te bewonderen in de reserve 7e klasse van de KNVB Regio Oost. In de 
gevoerde gesprekken met FC Barcelona en Manchester City ging het in onze ogen te veel over 
voetbal en commercie in plaats van de bierprijzen in de kantine.’  
 
‘Daarnaast werden wij verplicht om in de middag dan wel avond te gaan spelen, waardoor wij 
veel biertijd voor onze ogen zagen verdwijnen. Wij blijven daarom de KNVB trouw en zijn 
volgend seizoen gewoon te zien op het braakliggende achterafveldje bij uw lokale voetbalclub.’  
Bron: De Stentor, 19 april 2021. 
 

 

© Getty Images 
 

Ajax keert zich tegen Super League: ‘we zijn volledig verrast en 
teleurgesteld’ 
 
Ajax heeft zich tegen de komst van de zogeheten Super League gekeerd. De Amsterdamse 
club, die werd genoemd als één van de aanvullende deelnemers in de revolutionaire 
competitie, laat bij monde van algemeen directeur Edwin van der Sar (tevens vice-voorzitter 
van de ECA, de belangenorganisatie voor clubs) weten juist het nieuwe format van de 
Champions League volledig te steunen. 
 
In een persbericht laat de club weten ‘volledig verrast en teleurgesteld’ te zijn over het initiatief 
tot de lucratieve Super League. ‘Wij steunen juist de nieuwe opzet die door de UEFA is 
voorgesteld, zoals maandag is bekrachtigd. Via mijn werk voor de ECA ben ik al een aantal 
jaren betrokken bij gesprekken over een nieuwe opzet van de UEFA-clubcompetities’, aldus 
Van der Sar. ‘Ajax heeft in een eerder stadium samen met de ECV en de KNVB gestreden voor 
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een aantal veranderingen, bijvoorbeeld om deelname aan de Champions League voor de clubs 
toegankelijker te maken.’ 
 
De directeur vervolgt: ‘Wij dachten in het zogenaamde Zwitserse model, met meer 
internationale wedstrijden voor meer clubs, de oplossing gevonden te hebben. Wij zijn zeer 
teleurgesteld in de plotselinge en late ommezwaai die collega-directeuren van enkele 
internationale topclubs dit weekend gemaakt hebben, met als gevolg dat een hele onzekere 
periode dreigt aan te breken voor het Europese voetbal.’ 
 
Eerder vandaag wilde Ajax nog niets zeggen over de plannen voor een nieuwe Super League. 
‘We vinden het te voorbarig om te reageren’, liet de woordvoerder weten. ‘Er zijn nog teveel 
losse eindjes om nu een standpunt in te nemen.’ 
 
Ajax hoort niet bij de twaalf initiatiefnemers van het revolutionaire project. AC Milan, Arsenal, 
Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, 
Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur willen in augustus al met een nieuwe 
midweekse competitie beginnen.  
 
Het is de bedoeling dat aan de nieuwe Europese competitie twintig clubs gaan deelnemen. De 
ploegen die in de Super League uitkomen, zullen volgens het plan van de oprichters doorgaan 
met het spelen van competitiewedstrijden in eigen land. De vraag is echter of dat nog wel 
mogelijk zal zijn. De UEFA keurde zondag de komst van zo’n gesloten internationale competitie 
in harde bewoordingen af en dreigde de deelnemende clubs uit de nationale competities te 
zetten. De spelers die in de Super League uitkomen, zouden ook geweerd worden uit hun 
nationale teams.’ Bron: De Stentor, 19 april 2021.    

 

 
 
 
UEFA slaat keihard terug: ‘geen WK en EK voor spelers in Super League’ 
 
Voetballers van clubs die aan de nieuw te vormen Super League willen deelnemen zijn niet 
welkom op een WK of EK. Dat herhaalde voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA tijdens 
een persconferentie na de bestuursvergadering, voorafgaand aan het 45ste congres van de 
Europese voetbalbond in Montreux. 
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‘Het nieuws van de nieuwe Super League is nog vers, maar wij zullen er alles aan doen om dit 
te stoppen’, zei een zichtbaar boze Ceferin. ‘Voetballers van clubs die deelnemen zullen niet 
meer op een WK of EK mogen uitkomen. Dat gaan we regelen.’  

 
AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, 
Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur maakten 
in de nacht van zondag op maandag bekend dat ze vanaf augustus met een nieuwe midweekse 
competitie beginnen, die 10 miljard euro moet genereren. De nieuwe Super League moet 
uiteindelijk uit twintig ploegen gaan bestaan.  
 
Het dreigement van Ceferin kan grote gevolgen hebben voor het Nederlands elftal. Heel wat 
internationals voetballen bij de twaalf betrokken clubs: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Virgil 
van Dijk en Georginio Wijnaldum (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij 
(Internazionale), Donny van de Beek (Manchester United), Nathan Aké (Manchester City) en 
Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur.) 
 
‘Het is een beschamend voorstel van clubs die enkel nog geleid worden door hebzucht’, aldus 
Ceferin. ‘Ze spugen er recht mee in het gezicht van de voetbalfans. Niet alleen in het voetbal 
proberen we ons te verenigen. Regeringen werken ook samen. Maar er zijn dus mensen die 
niet denken aan solidariteit. Ze denken alleen maar aan hoe ze zelf meer geld in hun zakken 
kunnen krijgen. Dat is afschuwelijk. Gelukkig zijn de meeste mensen in de voetbalwereld niet 
zo, zoals grote Duitse en Franse voetbalclubs. De UEFA laat negentig procent van alle 
inkomsten terugvloeien in het voetbal. Omdat we van deze sport houden. We zullen dat altijd 
zo houden en zullen ons blijven verzetten tegen een gesloten competitie waarvoor clubs zich 
niet eerlijk kunnen kwalificeren.’ 
 
‘Ik ben als advocaat vroeger veel slechte mensen tegengekomen,’ vervolgde de Sloveen. ‘Maar 
dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik sprak zaterdag nog met voorzitter Andrea Agnelli van 
Juventus. Hij verzekerde me dat de plannen over een nieuwe Super League alleen maar 
geruchten waren. Een dag later volgde er een persbericht. Sommige mensen denken kennelijk 
alleen maar aan zichzelf. Daar moet alles voor wijken.’ Bron: AD, 19 april 2021.  
 

 
 
Engelse fans protesteren massaal  © AFP 
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Chelsea en City veroorzaken sneeuwbaleffect: sneuvelt Super League 
vanavond nog? 
 
Wat begon als een megalomaan plan voor de ultieme voetbalcompetitie is uitgemond in een 
ongekende chaos in het Europese topvoetbal. Clubs trekken zich terug uit de Super League, 
bestuurders staan zwaar onder druk of stappen op. 
 
Na een dag vol vage geruchten, scherpe statements en overdadig tromgeroffel stond de Super 
League vanavond, twee dagen na ze was aangekondigd, alweer op losse schroeven. Clubs in 
Engeland en Spanje dreigden zich alweer terug te trekken en in de slipstream ervan leken 
kopstukken van hun voetstuk te vallen. Manchester City was dinsdagavond de eerste club die 
middels een officieel statement uit de besprekingen stapte. Bron: De Stentor, 20 april 2021.   
 

  
 
 
Wie zijn die miljardairs achter de Europese Super League?  Niet de bestuursleden maar de 
puissant rijke eigenaren van met name Juventus, Arsenal, Manchester United, Liverpool en 
Chelsea zagen de nieuwe competitie als het grote verdienmodel. De Engelse clubs haakten 
dinsdagavond laat al af. De machtigste mannen lijden een grote nederlaag. Bron: De telegraaf, 
20 april 2021. 
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Een groep van ongeveer 25 mensen is zondagmiddag bijeen om voetbal en Formule 1 te kijken 
(Gezichten zijn onherkenbaar gemaakt) © Privéfoto 
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Ondernemer negeert regels en kijkt met tientallen vrienden bekerfinale 
bij ‘eigen Fieldlab-event’ 
 
Ondernemer Marwin Melis van Melis Logistics in Duiven keek zondag samen met zo'n dertig 
anderen Formule 1 en voetbal vanuit Club 1892, een loge bij Vitesse. Daarmee lapten zij de 
geldende coronaregels aan hun laars. 
 
Wat het kabinet kan, kunnen wij toch ook, was de gedachte. Dus liet hij zondag alle gasten 
van tevoren een coronatest doen, om daarna sport te kijken op een groot scherm met een 
hapje en een drankje.  Een dag later kijkt de Arnhemse ondernemer terug op een leuke 
gezellige dag. Hij is zich van geen kwaad bewust, al weet hij dat de regels zijn overtreden.  
 
‘Of ik een slecht voorbeeld ben? Misschien, maar ze gaan nu toch ook overal van die Fieldlabs 

organiseren? Dat hebben wij ook gedaan. Ik heb testen gekocht, iedereen heeft er een gedaan. 

Ik zeg altijd voor de gein: testen, testen, testen, maar dat is natuurlijk ook gewoon zo. Corona 

gaat niet weg en is er over vijf jaar nog steeds.’ Bron:  De Stentor, 19 april 2021.   

 

Voetbalfeestje ondernemer blijft onbestraft 

De ondernemer die afgelopen zondag in Duiven Formule 1 en voetbal keek met dertig anderen, 

is op de vingers getikt door de burgemeester. Daar blijft het bij, er zijn geen boetes uitgedeeld.  

Nadat de dertig aanwezigen negatief testten op het coronavirus, keken ze in de bedrijfskantine 

van Melis Logistics in Duiven met bier en borrelnootjes naar sportwedstrijden. Niemand droeg 

een mondkapje of hield anderhalve meter afstand, is te zien op een foto die op Facebook is 

gedeeld. 

Deze foto heeft ook de Duivense burgemeester Huub Hieltjes bereikt. Hij is niet blij met de 

bijeenkomst en sprak de ondernemer hierop aan. ‘We hebben hem erop gewezen dat dit echt 

niet de bedoeling is. Hij snapt het, maar vond zelf dat het veilig was. Hij heeft wel aangegeven 

dat het niet nog eens zal gebeuren. Het was een goed gesprek.’ Bron: De Stentor, 21 april 

2021. 
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Studie bevestigt: zwaarlijvige patiënten worden sneller ernstig ziek van 

corona 

Bij mensen met overgewicht of obesitas verloopt het coronavirus ernstiger dan bij mensen met 

een gezond gewicht. Ook hebben ze vaker zuurstof nodig en moeten ze vaker beademd worden, 

blijkt uit internationaal onderzoek in elf landen, waaronder Nederland. De internationale 

resultaten komen overeen met de Nederlandse, die al eerder bekend werden. 

Voor het onderzoek zijn wereldwijd ruim zevenduizend coronapatiënten onderzocht. Van deze 

groep had ruim een derde overgewicht en bijna een derde obesitas. Ondanks dat het 

ziekteverloop bij die twee groepen patiënten ernstiger was, werd er niet meer sterfte 

geconstateerd dan bij patiënten met een gezond gewicht. 

‘Onafhankelijk van andere risicofactoren zien we dat een te hoog BMI daadwerkelijk kan leiden 

tot een ernstiger verloop bij een corona-infectie’, zegt immunoloog Siroon Bekkering van het 

Radboudumc en hoofdonderzoeker van het Nederlandse deel van de studie. Een verklaring is 

dat overgewicht en obesitas gekenmerkt worden door chronische ontstekingen, waardoor 

zwaarlijvige mensen vatbaarder zijn voor virussen. Ook hebben ze eerder last van 

kortademigheid, waardoor ze sneller beademd moeten worden. 

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Diabetis Care.  Bron: NOS, 

19 april 2021. 

 

 

Ablahad Lahdo – ‘Bijna niemand weet dat ik zo heet, iedereen noemt me Appie.’ Hij komt met 
een alternatief voor Thuisbezorgd  © Emiel Muijderman 
 
 

Appie uit Enschede komt met Overijssels alternatief voor Thuisbezorgd: 
‘zij verdienen netto meer dan wij’ 
 
Hij is niet tegen Thuisbezorgd. Zeker niet. Maar Ablahad Lahdo - roepnaam Appie - vindt dat 
restauranthouders als hijzelf wel genoeg afgestaan hebben aan de etenbestelgigant. ‘Netto 
verdienen ze meer dan wij.’  Daarom komt hij zelf met een alternatief. 
 
Over klandizie had Ablahad Lahdo, eigenaar van restaurant Masada, afgelopen jaar niet te 
klagen. Natuurlijk, het was vervelend dat zijn restaurantje niet open mocht. Maar aan de 
andere kant: de pizzeria annex shoarmazaak in de Enschedese wijk Boswinkel moest het altijd 
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al vooral hebben van de bezorging. De omzet steeg in het coronajaar met ruim twintig procent. 
Bron: De Stentor, 19 april 2021.   
 
Wat Appie, zoals iedereen hem noemt, echter al tijdenlang dwarszit, is dat een grote hap van 
zijn boterham opgegeten wordt door Thuisbezorgd. Per bestelling moeten hij en collega’s 
dertien procent afstaan, een percentage dat de afgelopen jaren alleen maar gestegen is. 
Daarnaast gaat er nog eens twintig cent administratiekosten af. Een kapsalon van tien euro 
levert de bestelgigant anderhalve euro op. Zelf houdt hij daar, na aftrek van alle kosten, zo’n 
vijftig cent van over, zegt hij. ‘Netto verdienen ze meer dan wij.’ 
 
Dat is werken voor een ander en, begrijp hem niet verkeerd, maar daar is Appie geen 
ondernemer voor geworden. Over Thuisbezorgd trouwens geen kwaad woord. Hij vindt het 
slim wat ze doen, het maakt ‘onbekende’ restaurants zichtbaar en levert bestellingen op, die 
ze anders niet zouden hebben. „Ik pak ze ook niet aan, laat ze lekker verdienen”, klinkt het. 
‘Maar ik denk dat we ze in Enschede niet nodig hebben.’ 
 
De afgelopen maanden bouwde hij aan een alternatief dat, volgens hem, voor ondernemers 
veel interessanter is: horecagids.nl. Ook een site, met als belangrijkste verschil dat mensen 
hier naar de originele website van het restaurant worden gestuurd. Klanten betalen dus 
rechtstreeks aan de ondernemer. En niet aan Thuisbezorgd. 
 
In totaal staan er vierhonderddertig bedrijven uit Overijssel op. Die betalen daar op dit 
moment nog niets voor. Ze zijn ook niet gevraagd, vertelt Appie, die daar ook geen probleem 
in ziet; het is immers gratis reclame en dit is om te testen of het aanslaat. Op termijn wil Appie 
hen en anderen één euro per dag gaan vragen. Dat is veel goedkoper dan de bedragen die ze 
aan Thuisbezorgd afstaan, en voor hem het verdienmodel.  
 
‘Als het werkt, ben ik de eerste die de stap zet om met Thuisbezorgd te stoppen’, geeft hij aan. 
En hij verwacht dan niet de laatste te zijn. ‘Op dit moment kan je bijna geen ‘nee’ tegen 
Thuisbezorgd zeggen, zoveel omzet krijgen restaurants via hen. Maar je kan het niet alleen 
daarvan hebben.’ Want het zit collega’s hoog, weet hij. ‘Als het percentage nog verder 
omhooggaat, gaan ondernemers stappen zetten. Ze balanceren op het randje.’ 
 
Nu denkt iedereen voor het bestellen van eten nog aan Thuisbezorgd. Het is tijd dat dat 
verandert, vindt Appie. Zijn belangrijkste boodschap is echter bedoeld voor klanten. Bestel 
rechtstreeks via de echte website van de zaak. ‘Daarmee help je de ondernemer.’ Bron: 
Tubantia, 19 april 2021. 
 
 

Burgemeester Eric Van Oosterhout wil testlocatie voor evenementen in 
Emmen 
 
De burgemeester van Emmen is boos dat er geen testlocatie voor evenementen is in zijn stad. 
Eric van Oosterhout noemt het Testen voor toegang bij RTV Drenthe een "totale flop" in zijn 
provincie. Drentenaren kunnen alleen in Assen worden getest, dat ligt op ongeveer veertig 
kilometer van Emmen. 
 
Komend weekend zijn er twee evenementen in Emmen waar mensen naartoe kunnen als ze 
een recente negatieve coronatest bij zich hebben. Een yogales en een voetbalwedstrijd van FC 
Emmen. De test moet echter worden afgenomen bij een speciale locatie, in Drenthe kan dat 
dus alleen in Assen. Bron: De Stentor,  19 april 2021.  
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© rv gemeente Emmen — Eric van Oosterhout    

 

 
 
Bakker Frans Cosijnse met een van de 120 planken met 1,5 meter Twentse krentenwegge voor 
de Amsterdamse ziekenhuizen  © Pascalle Cosijnse 
 
 

Personeel Amsterdamse ziekenhuizen krijgt 180 meter Oldenzaalse 
krentenwegge  
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Personeel van de Amsterdamse ziekenhuizen AMC en VUmc peuzelen deze week 16.000 
plakken Twentse krentenwegge op. De lekkernij is gebakken bij de Oldenzaalse bakkerij Olde 
Keizer by Frans. ‘Geslaagde test voor ons bedrijf’. 
 
Het ‘Twentse goud is deze maandag, verdeeld in veertien pakketjes van negen plakken op een 
houten plank van 1,5 meter, afgeleverd bij de beide ziekenhuislocaties in de hoofdstad. Het is 
een smakelijke geste van de raad van bestuur en weer eens een andere manier om de aandacht 
te vestigen op de 1,5 meter afstand. Bron: Tubantia, 19 april 2021. 
 
De vliegende militair 
 
Het Nederlandse leger heeft afgelopen week in de Rotterdamse haven geoefend met jet 
suits, raketrugzakken. Met zo’n pak kunnen mensen vliegen als Superman. Dat gebeurde 
tijdens de jaarlijkse Port Defender-oefening.  
 
Het Britse Gravity Industries maakt de pakken. Het bedrijf heeft op YouTube een video gedeeld 
van de legeroefening in Nederland. Daarin is te zien hoe een militair in een jet suit naar een 

schip op de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland vliegt en daar de weg vrijmaakt voor 
andere soldaten die per helikopter aan boord komen. 
 
De jet suit is een uitvinding van de Brit Richard Browning. Het pak heeft een straalaandrijving 

op de armen en de rug. De brandstof, gas, zit in een rugzak. De vlieger kan een snelheid van 
135 kilometer per uur halen. Gravity Industries levert de raketrugzakken voor pak ‘m beet 
366.000 euro.  Bron: De Stentor, 19 april 2021.  
 

 

 

© Gravity Industries 
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De singels rond Almelo gebruiken ze als racebaan. Een parkeerplaats op de Woonboulevard 
is tussendoor de ontmoetingsplek voor grote groepen jongeren, ook als de avondklok is 
ingegaan. De politie treedt ertegen op. 
 
De bestuurder van de sportwagen met open dak waagt deze zaterdagmorgen een poging. Even 
als snelheidskoning plankgas scheuren over het asfalt van de woonboulevard. Hij heeft geluk 
dat de politie hier tegenwoordig vooral in de avonduren patrouilleert, om de overlast door 
hangjeugd tegen te gaan. Bron: Tubantia, 19 april 2021.   
 
 

 
 
De aankomst van PKC met de beker, na de finale in Rotterdam Ahoy  © Richard van Hoek 
Fotografie 



131 

 

Huisartsen ‘not amused’ door beelden van onthaal PKC: ‘laat de 
aanwezigen dan in elk geval testen’ 
 
Papendrechtse huisartsen hebben in een gezamenlijke brief aan het bestuur van 
korfbalvereniging PKC/Vertom hun ongenoegen uitgesproken over het spontane 
kampioensfeest van afgelopen zaterdag. Honderden supporters kwamen naar het sportpark 
om de spelers te onthalen. De beelden hebben de huisartsen geraakt, schrijven ze. 
 
In de brief schetsen zij hoe ze al meer dan een jaar bezig zijn de zorg zo goed mogelijk overeind 
te houden voor de inwoners van Papendrecht. ‘Je hoeft geen huisarts te zijn om te beseffen 
dat dit  onthaal nieuwe Covid-19 besmettingen geeft. Zeker in een gebied waar de 
besmettingscijfers nog altijd het hoogst zijn van het land’, aldus de huisartsen. Bron: AD, 19 
april 2021.   
 
 

 
 
 

Alarm om problemen binnen jeugdzorg: ‘kinderen en gezinnen worden 
niet geholpen’ 
 
Kinderen die zware zorg nodig hebben, bijvoorbeeld voor psychische of gedragsproblemen, 
krijgen al te lang niet de juiste hulp. Vijf landelijke organisaties willen obstakels uit de weg 
ruimen, zodat wachtlijsten korter worden en kinderen bij de beste behandelaars komen. ‘Het 
systeem werkt tegen om het beste voor een kind te doen.’ 
 
Voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Kinderombudsman, Nationale 
Ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving 
(RVS) is het tijd voor verbetering. Kinderen met ernstige psychische klachten en 
gedragsproblemen moeten veel te lang wachten voor ze de juiste hulp krijgen.  Bron: De 
Stentor, 20 april 2021.  
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Kinderen moeten nu vaak te lang wachten op de juiste behandeling. Het verhaal heeft geen 
betrekking op het jongetje op de foto. © Hollandse Hoogte / ANP XTRA  
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Coronapandemie leidt tot forse stijging psychische problemen bij jongeren 

Door de coronapandemie krijgen veel meer kinderen en jongeren de komende jaren ernstige 
psychische problemen. Het gaat om een stijging van zo’n vijftig procent. Hoewel het kabinet 
gisteren 613 miljoen vrijmaakte, is de broze jeugdzorg waarschijnlijk niet berekend op die 
toestroom. 

 

 
 
Foto Getty Images 
 
Dat zegt hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Arne Popma (Amsterdam UMC). Hij deed met 
een dertigtal collega’s onderzoek naar psychische klachten onder jongeren. De resultaten zijn 
vorige week gepresenteerd op een jeugdcongres. Een wetenschappelijk artikel volgt later deze 
maand. 
 
‘De data uit de praktijk en het onderzoek zijn helder,’ zegt Popma. ‘Met een verhoging van 
vijftig procent zitten we nog aan de voorzichtige kant. In Engeland wordt een verdubbeling 
van toestroom naar de ggz verwacht voor de komende twee jaar.’ 
 
Zo’n vier procent van de Nederlanders onder de 18 jaar heeft psychische problemen waarvoor 
hulp van een psycholoog of psychiater nodig is. Maar sinds de pandemie is dat opgelopen 
naar zes procent. Om hoeveel jongeren de stijging in absolute aantallen gaat, is door gebrek 
aan centrale registratie onduidelijk. ‘We gaan de komende jaren uit van tienduizenden extra 
aanmeldingen,’ aldus Popma. 
 
Inperkingen van het sociale leven en vrees voor het virus lijken belangrijke verklaringen voor 
de stijging. Vooral angst-, depressie- en eetstoornisproblematiek nemen toe. Bij de 
eetstoornissenkliniek van het Amsterdamse Levvel – die nauw samenwerkt met de afdeling 
kindergeneeskunde van Amsterdam UMC – is de wachttijd verdubbeld tot acht weken. 
 
De acute zorg voor anorexiapatiënten is al een half jaar zeer zwaar belast. Een Amsterdamse 
moest vanwege plaatsgebrek uitwijken naar Zeeland. Patiënten die normaal gesproken een 
bed krijgen, worden noodgedwongen thuis behandeld. 
 
Vijftig miljoen euro van de ruim zeshonderd miljoen die nu extra is uitgetrokken, heeft het 
ministerie geoormerkt voor de acute jeugd-ggz. Tweehonderd vijf en vijftig miljoen gaat naar 
het terugdringen van wachtlijsten. 
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Popma is blij met de erkenning die uit het bedrag spreekt. ‘Maar er was veel psychisch leed 
voorkomen als het geld er eerder was geweest. Ook leidt dit helaas niet tot structurele 
verbeteringen.’ 
 
Sinds de gemeenten in 2015 de jeugdzorg van de rijksoverheid overnamen, schuurt het. De 
stelselwijziging ging gepaard met een bezuiniging van vijftien procent. Onderhandelingen 
tussen gemeenten en rijk over een budgettekort van 1,7 miljard euro zijn geklapt. Ook 
Amsterdam zit al jaren in een spagaat tussen zorgplicht en financiën. 
 
Dat de gemeenten in 2015 ineens zorg moesten inkopen, leidde tot een keur aan nieuwe ggz-
aanbieders. ‘De behandeltarieven voor relatief lichte klachten zijn te hoog in verhouding tot 
zware klachten,’ zegt Popma. ‘De jeugdzorg is een markt geworden. Bedrijven die zich 
toelegden op eenvoudige problematiek hebben daarvan geprofiteerd.’ 
 
Tekenend is het feit dat het gemiddelde opleidingsniveau van de ouders van kinderen in de 
jeugdhulp de afgelopen jaren sterk is verhoogd, zegt Popma. ‘Het systeem werkt voor mensen 
die de weg weten. Daardoor ontstaat overbehandeling van de ‘worried well’, en 
onderbehandeling van de minder zichtbare, maar zwaardere problematiek.’ 
 
Het leidt tot wat Popma de ‘shitparadox’ noemt: als het al slecht met een jongere gaat, maakt 
het complexe systeem van de jeugdhulp de situatie nog slechter. Het systeem nivelleert niet, 
maar divergeert. 
 
Komende zomer verschijnt het Deltaplan Jeugd, dat de fundamentele problemen moet 
oplossen. Popma vindt dat de acute jeugdzorg terug moet naar een landelijke regie. Lichtere 
zorg kan bij gemeenten blijven. ‘Het kan nog jaren duren voordat het is opgelost.’ 
 
Zo is gebrek aan personeel een struikelblok. Veel vrijgevestigde kinderpsychiaters zijn gestopt, 
omdat ze de lagere tarieven en complexe bureaucratie van gemeenten beu waren. Zij 
vertrokken naar de volwassenen-psychiatrie. 
 
‘Met het grootste deel van de Nederlandse jeugd gaat het gelukkig goed,’ zegt Popma. ’Zij zitten 
in de groene groep. Maar de rode groep is sinds de pandemie groter geworden. En de oranje 
groep helaas ook.’ Bron: Het Parool, 23 april 2021. 
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Vanaf volgende week ‘lockdown-light’: terrassen, winkels en 
weekmarkten gaan open 
 
De buitenhoreca mag vanaf 28 april open van 12 uur ‘s middags tot zes uur ‘s avonds. Dat 
zal het kabinet vanavond bekendmaken. Een dag eerder, op Koningsdag, gelden nog gewoon 
alle lockdownregels, meldt een ingewijde. De versoepelingen zullen daarvoor niet een dag naar 
voren gehaald worden. 
 
Het kabinet zet nu de puntjes op de i, vanavond is er weer een persconferentie. ‘We zetten de 
eerste stap conform plan’, meldt een bron.  
 
Net na de piek van de derde coronagolf (het aantal nieuwe patiënten lijkt af te vlakken) durft 
het kabinet de eerste stap uit het openingsplan te wagen: vanaf 28 april gaat de avondklok 
overboord, mogen mensen thuis  twee gasten ontvangen, kan buitenhoreca onder 
voorwaarden open en wordt winkelen zonder afspraak weer mogelijk tot 's avonds 20.00 uur.   
 
Het kabinet is ook van plan weer groen licht te geven aan weekmarkten. Bij begrafenissen zijn 
vanaf de achtentwintigste weer honderd genodigden welkom in plaats van vijftig. Ook gaan de 
locaties voor theorie-rijexamens weer open, bevestigen bronnen. Het alcohol-verkoopverbod 
na 20:00 uur blijft echter van kracht, stelt een ingewijde. ‘Anders wordt ook gevreesd voor 
overmatig alcoholgebruik in parken.’ 
 
De horecabranche vindt de terrasrestricties niks, maar een ingewijde rond het kabinet zegt: 
‘Het gaat in stappen, bij de volgende stap wil je weer meer mogelijk maken.’ Volgens deze bron 
is het niet de bedoeling om de versoepelingen al op koningsdag 27 april te laten ingaan, als 
veel mensen een vrije dag hebben. Op het terras zijn twee mensen per tafel welkom, tenzij het 
om huishoudens gaan: dan mag het gezelschap groter zijn.  



137 

 

Hoewel de besmettingscijfers nog relatief hoog zijn, staan diverse seinen toch op groen, stelde 
het kabinet gisteren. In het Catshuis kregen bewindslieden zondag ‘lichtpuntjes’ 
voorgespiegeld, zei minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD): ‘In de ziekenhuizen is het 
nog razend druk, maar we zien wel een afname in het dagelijks aantal mensen dat in het 
ziekenhuis belandt.’ 
 
Gisteren turfde het RIVM ruim zevenduizend nieuwe infecties, in de ziekenhuizen liggen nu 
2544 coronapatiënten, 66 meer dan zondag. Daarvan liggen er 813 op de IC (5 meer dan een 
dag eerder). 
 
Ook beddencoördinator Ernst Kuipers ziet een afvlakking van de groei. ‘We hebben een 
afbuiging van het aantal nieuwe opnames per dag’, zei Kuipers (Erasmus MC, Landelijk 
Netwerk Acute Zorg). ‘Het lijkt er sterk op dat we over de piek heen zijn wat betreft het aantal 
nieuwe opnames. In deze fase komt het moment om na te denken hoe je voorzichtig 
stapsgewijs bepaalde maatregelen kunt versoepelen.’ 
 
Dat laat het kabinet zich geen twee keer zeggen, zo lijkt het, na weken waarin het steeds een 
halfleeg glas afwisselde met een halfvol glas. Twee weken geleden lekte uit dat 21 april een 
eerste grote versoepeling mogelijk was, vorige week dinsdag moesten premier Mark Rutte en 
minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) melden dat het er niet in zat. Ook afgelopen vrijdag 
waren zij nog somber, maar nieuwe prognoses van het RIVM bieden nu alsnog ruimte voor 
een ‘roze bril’: ‘De modellen gaan de goede kant op’, meldt een lid van het OMT, het Outbreak 
Management Team. 
 
Gisteren haalde de burgemeester van Breda wel een streep door het grootse en omstreden 
Fieldlab-experiment van Radio 538 met tienduizend bezoekers. Na fel verzet van onder meer 
zorgpersoneel komt er geen vergunning voor het testfeest. 
 
De Fieldlabs gaan wel door, besloot het kabinet vandaag, al is er een armslag: als er meer dan 
900 besmette personen op ic liggen, worden de projecten stilgelegd.  
 
Betrokkenen gaan ervan uit dat de terugslag minder heftig wordt als de aantallen infecties en 
ziekenhuisopnames toch weer oplopen na versoepelingen. Met honderdduizenden vaccinaties 
per week, steeds meer mensen die het virus hebben gehad en een seizoenseffect zal een ‘vierde 
golf’ lager uitvallen dan de eerdere drie hausses, verwachten kenners. 
 
Vorige week lanceerden Rutte en De Jonge een ‘openingsplan’, waarbij Nederland via zes 
stappen met versoepelingen tot een ‘normale zomer’ moet komen. Stap één daarbij zijn de 
versoepelingen van 28 april. Als daar vandaag alsnog een streep door moet, zou dat tot grote 
teleurstelling leiden. 
 
De verwachte versoepelingen: 
- Terrassen, winkels en weekmarkten gaan open onder voorwaarden 
- De avondklok vervalt 
-Bij begrafenissen zijn vanaf de 28ste weer 100 genodigden welkom in plaats van 50, theorie-
rijexamens gaan weer door 
- Het advies voor thuisbezoek wordt aangepast: iemand mag 2 mensen thuis ontvangen in 
plaats van 1 
- Vanaf 26 april is er weer vaker fysiek onderwijs mogelijk in het hbo en op universiteiten 
 

Bron: De Stentor, 20 april 2021 
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RIVM meldt nieuwe coronabesmettingen 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen maandagochtend en 

dinsdagochtend 6871 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 302 minder dan 

maandag, toen 7173 positieve tests werden gemeld. Aanvankelijk werden maandag 7187 

nieuwe gevallen gemeld, maar dat aantal werd iets naar beneden bijgesteld. 

Het aantal coronagevallen ligt wel hoger dan vorige week dinsdag. Toen werden zo'n 130 
positieve tests minder gemeld. 

Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 53.981 positieve testresultaten geregistreerd. Dat 
komt neer op gemiddeld 7712 nieuwe gevallen per dag. 

In het afgelopen etmaal zijn 27 aan corona gerelateerde sterfgevallen gemeld. Het betekent 
niet per se dat deze patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een 
coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas een tijdje later geregistreerd. 

In Amsterdam kwam het hoogste aantal coronabesmettingen aan het licht: 322 inwoners 
testten positief. In Rotterdam waren dat er 278. Den Haag telde 245 nieuwe besmettingen, 
gevolgd door Utrecht met 179 en Eindhoven met 98. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,4 miljoen Nederlanders positief getest. Bijna 
17.000 mensen bij wie een besmetting was geconstateerd zijn overleden. Bron: De Stentor, 20 
april 2021.  

Kabinet kondigt versoepelingen aan terwijl ziekenhuizen de hoogste 
instroom van coronapatiënten sinds vorig jaar melden 

Terwijl het kabinet vanavond versoepelingen van de coronamaatregelen gaat aankondigen, 
melden ziekenhuizen de hoogste instroom van coronapatiënten sinds eind vorig jaar. Volgens 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn het afgelopen 
etmaal driehonderd zeven en twintig nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen op 
verpleegafdelingen. Zo'n hoog aantal werd in 2021 nog niet geregistreerd. Op de intensive 
cares kwamen achtenvijftig nieuwe patiënten binnen. 

De laatste dag waarop het LCPS een hoger aantal noemde, was 29 december. Toen werden 
vierhonderddertig Covid-patiënten opgenomen. ‘Dit is een uitschieter. Dat is heel vervelend. 
Laten we hopen dat het bij een uitschieter blijft’, zegt een woordvoerster van het LCPS. Het 
centrum zag het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de afgelopen twee weken juist 
stabiliseren, zij het op een 'ontzettend hoog niveau'. 

Door het hoge aantal nieuwe patiënten is het totale aantal opgenomen patiënten dinsdag 
toegenomen met honderdnegen. In totaal liggen nu 2653 mensen met Covid-19 in de 
Nederlandse ziekenhuizen. 

Op de intensive cares liggen inmiddels achthonderd drie en twintig patiënten die ernstig ziek 
zijn geworden door het virus, tien meer dan een dag eerder. De overige patiënten liggen op 
verpleegafdelingen. 

Het totale aantal opgenomen coronapatiënten schommelde de afgelopen twee weken rond de 
vijf en twintig honderd. Op de ic's nam het aantal patiënten in dezelfde periode met bijna tien 
procent toe, van zevenhonderdvijftig tot de achthonderd drie en twintig die het LCPS dinsdag 
meldde. 

De woordvoerster van het centrum, dat is opgericht om de druk over ziekenhuizen zoveel 
mogelijk te verdelen, benadrukt het grote belang van snel vaccineren. ‘Wij blijven 
benadrukken dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk een eerste prik moeten krijgen.’ 
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Voorzitter Ernst Kuipers zei gisteren nog dat enkele versoepelingen wat hem 
betreft binnenkort mogelijk zijn, bijvoorbeeld het terrasbezoek dat het kabinet weer wil 
toestaan. Het afbouwen van maatregelen moet wat hem betreft wel voorzichtig gebeuren. 
Bron: De Stentor, 20 april 2021.    

 

Horeca niet geholpen met alleen terrassen open 

Geen goed woord heeft de grootste horeca-ondernemer van Nederland, Laurens Meyer, over 
voor het plan om de terrassen vanaf volgende week te heropenen. ‘Vernederend. Ze werpen je 
een boterham toe en daar moet je het dan weken mee doen.’ 

Het uitgelekte plan rept over heropening met een vroege sluitingstijd, beperkte alcoholverkoop 
en in principe twee mensen aan een tafeltje, tenzij het om een huishouden gaat. ‘Dus als je 
tegen de avond eindelijk wat kunt verdienen, mogen wij tegen de klanten zeggen dat ze mogen 
oprotten terwijl de avondklok wél is opgeheven tegen die tijd.’ 

Machtsmisbruik door een hautain kabinet, noemt Meyer dat. ‘Complete minachting. Die 
mensen hebben een totaal gebrek aan voorstellings- én inlevingsvermogen. Dat je in een 
Nederlands voorjaar met een paar uur terras geld kunt verdienen. En dan mogen wij horeca-
ondernemers ook nog voor politieagentje spelen omdat ze zelf de boel niet meer onder controle 
kunnen houden.’ 

Met alleen een lunch, gaat het de horeca niet lukken, verzekert hij. Personeel moet voor een 
beperkt aantal uren komen opdraven, en de volgende dag misschien niet omdat het regent. 
Bron: De Stentor, 20 april 2021. 
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De afgebrande coronateststraat op het havenplein op Urk  © Foto Freddy Schinkel 
 
 

Beruchte ‘132-groep’ zou achter verwoesten corona-teststraat op Urk 
zitten 
 
De beruchte ‘132-groep’ zou het brein zijn achter het verwoesten van de GGD-teststraat op 
Urk. De twee verdachten, die vandaag voor de rechter stonden, waren slechts een werktuig, 
zegt de advocaat van een van hen. ‘Het lijkt erop dat ze zijn opgevoerd als zondebok.’   
 
Bij het ingaan van de avondklok op zaterdag 23 januari ging het helemaal mis op Urk. 
Jongeren gooiden met straatstenen naar de politie, er werd zwaar vuurwerk afgestoken en de 
coronateststraat in de haven ging in vlammen op. Niet voor het eerst in het afgelopen jaar 
stond Urk landelijk in de schijnwerpers.  Bron: De Stentor, 20 april 2021.  
 
 

Verdachten die coronateststraat in Urk in brand staken kregen geld 
aangeboden’ 
 
De twee jongeren die worden verdacht van brandstichting in een GGD-teststraat in Urk kregen 
daar geld voor van een groep omstanders. Dat zei de advocaat van een van hen vandaag in de 
rechtbank in Lelystad. 
 
De teststraat bij het haventerrein van de vissersplaats werd zaterdagavond 23 januari in 
brand gestoken tijdens rellen. De verdachten werden op dinsdag 16 februari aangehouden. 
 
De advocaat van de 21-jarige verdachte Fokke V. uit Urk zegt dat zijn cliënt en de 16-jarige 
medeverdachte uit Emmeloord los van elkaar hebben verklaard dat iemand geld heeft 
aangeboden voor het in brand steken van de teststraat. De raadsman dringt aan op meer 
onderzoek naar de opdrachtgevers, die nog niet gehoord zijn door de politie. Dat verzoek wees 
de rechtbank af. 
 
‘Het lijken labiele jongens die geen plan hadden, zei de advocaat van V. Hij noemt het 
onbestaanbaar dat de politie geen verder onderzoek doet en vindt dat zijn cliënt en de 
minderjarige medeverdachte als ‘zondebok worden opgevoerd die de lont in het kruitvat 
hebben gestoken.’ 
 
V. heeft bekend de brand te hebben aangestoken, stelt de officier van justitie. Zelf wees V. 
dinsdag naar de minderjarige medeverdachte. ‘Het is Fokke dit, Fokke dat, het wordt allemaal 
in mijn schoenen geschoven. Ik heb de deur opengebroken, hij steekt de boel in de fik. Als ik 



141 

 

de deur openmaak, ben ik niet bezig met brand te stichten’, aldus V. via een videoverbinding 
met de rechtbank. 
 
Het Openbaar Ministerie (OM) verzette zich tegen het horen van extra getuigen. ‘Er waren die 
avond veel mensen die heel veel foute dingen hebben gedaan. Het is onmogelijk om iedereen 
te identificeren. Dat neemt niet weg dat deze mannen de brand hebben gesticht’, aldus de 
officier van justitie. V. wacht nog een onderzoek door een psycholoog. Zijn zaak wordt op 6 
juli inhoudelijk behandeld. 
 
De zaak van de 16-jarige verdachte uit Emmeloord werd vanwege zijn leeftijd achter gesloten 
deuren behandeld. Bron: AD, 20 april 2021. 
 
 

 

Een screenshot uit de video die op verzoek van Janneke (12) uit Putten werd opgenomen. Zij 
zat ruim een jaar in quarantaine   © YouTube 
 

Janneke (12) gaat na jaar quarantaine weer naar school in Putten: ‘ze 
heeft een eigen ingang en toilet’ 
 
Scholier Janneke Van de Kolk (12) uit Putten zat bijna een jaar in quarantaine, omdat haar 
moeder een donorpatiënt is en bij een coronabesmetting een hoger risico voor haar gezondheid 
loopt. Maar nu zij gevaccineerd is, kan Janneke eindelijk weer naar school. ‘Je ziet hoe ze 
geniet van sociaal samenzijn. Daar worden we echt door geraakt.’ 
 
Stapje voor stapje bouwt de 12-jarige Janneke haar schoolbezoek weer op. Sinds enkele weken 
gaat ze weer naar Basisschool met de Bijbel De Akker in Putten, nadat ze ruim een jaar in 
quarantaine zat. ‘We genieten van ieders lach, ook al zit er soms een mondkapje voor. Maar 
van die van haar genieten we extra’, zegt interim directeur Marleen Klomp. 
 
De moeder van Janneke heeft een donorlever en loopt bij een coronabesmetting een hoger 
risico voor haar gezondheid. Daarom volgde Janneke een jaar lang thuisonderwijs en zag ze 
alleen een paar vaste vriendinnen buiten op 1,5 meter afstand.  Bron: De Stentor, 20 april 
2021. 
 

Oproep van Janneke (12) uit Putten ontroert burgemeester én Tweede 
Kamer 
 
Met haar brief aan burgemeester Henk Lambooij van Putten heeft Janneke van de Kolk (12) 
diepe indruk gemaakt. De scholier van Basisschool met de Bijbel De Akker zit al bijna elf 
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maanden in quarantaine en deed een pleidooi om anders met corona om te gaan. Lambooij, 
maar ook landelijke politici, scharen zich achter Janneke.   
 
De scholier uit groep 8 zit al bijna een jaar in quarantaine, omdat haar moeder een donorlever 
heeft en bij een coronabesmetting een hoger risico voor haar gezondheid loopt. Daardoor is 
Janneke al bijna een jaar aangewezen op thuisonderwijs. 
 
Net als haar klasgenoten kreeg Janneke van haar meester Roel Verloop onlangs de opdracht 
een formele brief te schrijven. Ze mocht zelf een onderwerp kiezen en in haar geval werd dat 
een brief aan burgemeester Henk Lambooij van Putten. Bron: De Stentor, 26 januari 2021. 
 

 

© Hollandse Hoogte / ANP 
 

Bijna 54.000 positieve tests in week tijd, reproductiegetal boven de 1 
 
Het aantal mensen dat positief test op het coronavirus, is de afgelopen week verder gegroeid 
naar 53.981. Dat is het hoogste punt sinds de week van nieuwjaar, en vijf procent meer dan 
vorige week. Voor het eerst sinds februari is het percentage tests dat positief uitvalt gestegen 
tot meer dan tien procent. 
 
Opnieuw gingen bijna een half miljoen Nederlanders naar de teststraat. In de leeftijdsgroepen 
tot 60 jaar stijgt het aantal besmettingen nog steeds zichtbaar. Bij zestigers en zeventigers is 
een stabilisatie waarneembaar. Boven de tachtig neemt het aantal besmettingen juist iets af. 
 
Voor het eerst sinds februari is meer dan 10 procent van de testen positief. Het ging van 9,6 
naar 10,1 procent. Een aantal weken geleden lag het percentage positieve testen nog tussen 
de 7 en 8 procent. Het meest recente reproductiegetal, dat van 5 april, is 1,06. Dat is een 
stijging ten opzichte van een week daarvoor, toen het getal rond de 1 lag. Nederland telt nu 
ruim 162.000 besmettelijke personen. 
 
Opvallend is de situatie in de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Daar testten per 100.000 
inwoners ongeveer 500 mensen positief op het coronavirus. Daarmee staat het ver boven de 
andere regio's, de volgende is Brabant-Noord met ongeveer 400 besmettingen per 100.000 
inwoners. 
 
Opvallend is dat ondanks de vaccinatie-inspanningen nog steeds veel mensen van boven de 
zestig en zeventig besmet raken. Het aantal besmette zeventigers daalde heel licht, van 2571 
naar 2506. Bij zestigers ging het aantal mensen dat positief testte van 4510 naar 4539. Het 
aantal besmette vijftigers steeg van 8156 naar 8544. 
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De leeftijdsgroep 50-80 is de groep die veruit de grootste kans loopt om op de ic terecht te 
komen. Het aantal opnamen op de ic daalde afgelopen week licht, dat ging van 389 naar 379. 
Over het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen kan het RIVM vanwege een storing geen 
betrouwbare uitspraken doen. Door de storing zijn nog niet alle opnames op de 
verpleegafdelingen van de afgelopen week door de ziekenhuizen gemeld. Bron: AD, 20 april 
2021.  
 

Daling nieuwe coronagevallen in regio, nu nog maar twee ‘koplopers’ 
 
Het aantal coronagevallen in Oost-Nederland is ten opzichte van gisteren gedaald. Toen waren 
het er nog 661, vandaag ligt het aantal positieve tests op 532. Urk en Staphorst zijn de 
‘koplopers’: daar is de situatie belabberd. Heerde en Elburg springen er juist positief uit. 
 
Het aantal sterfgevallen valt vandaag in heel Oost-Nederland lager uit dan gisteren: alleen in 
de veiligheidsregio IJsselland overleed er één persoon aan het coronavirus. In datzelfde gebied 
was er een stijging te zien van het aantal besmettingen, terwijl Noord- en-Oost Gelderland 
juist een afzwakking laten zien. 
 
Een etmaal eerder sprongen Brummen, Epe, Oldebroek, Noordoostpolder en Zeewolde er nog 
negatief uit, maar vandaag laten die gemeenten betere cijfers zien. Urk was gisteren al een 
negatieve uitschieter en vandaag weer, met veertien positieve tests. Staphorst voegde zich 
daarbij met  twaalf coronabesmettingen. Heerde blijft het goed doen en ook Elburg mag 
tevreden zijn. Bron: De Stentor, 20 april 2021. 
 
Ziekenhuizen vragen personeel niet op vakantie te gaan 
 
Een aantal ziekenhuizen vraagt het personeel af te zien van de meivakantie. De druk op ic's 
en Covid-afdelingen is zo hoog dat het opnemen van vrije dagen voor het personeel vrijwel niet 
mogelijk is, zo blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs ziekenhuizen in onder 

meer Den Haag, Rotterdam, Den Bosch, Tilburg en Sittard. 
 
‘Veel ziekenhuizen vragen nu aan personeel of het mogelijk is om de vakantie te verplaatsen’, 
zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden-Ziekenhuis in Tilburg. 
‘Teamleiders vragen hun mensen of zij het nog even kunnen volhouden, of dat vakantie echt 
noodzakelijk is.’ 
 
Personeel wordt nog niet gedwongen. ‘Dat is echt een draconische maatregel’, zegt Berden. 
‘We bekijken van dag tot dag scherp of dat nodig is, maar zijn daar ontzettend 
terughoudend in.’ Anderen zijn van mening dat de politiek en de ziekenhuizen al eerder 
landelijke plannen voor de meivakantie hadden moeten maken. Bron: De Stentor, 20 april 
2021.  
 
Het is 'hartstikke pijnlijk' als ziekenhuispersoneel geen meivakantie kan nemen terwijl de 
beroepsgroep 'aan het eind van het Latijn is en toe aan rust', zegt Michel van Erp 
van belangenorganisatie NU'91 in reactie op berichten hierover. ‘We hebben hier te maken 
met een beroepsgroep die geen collega's en patiënten in de steek laat, maar dat is wel met alle 
gevolgen van dien, dat wreekt zich een keer.’ Hij vraagt iedereen zich aan de coronaregels te 
houden, om zo meer ziekenhuisopnames te voorkomen.  
 
Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn vindt dat het 'veel te ver voert om te zeggen dat er in 
mei niemand op vakantie kan gaan. Dan zou ik niet conform de waarheid spreken'. Zij sprak 
met dertig zorgmedewerkers uit het hele land 'van Rotterdam tot Assen'. Het beeld is heel 
wisselend en het hangt ook erg af van het ziekteverzuim in de hospitalen en de bezetting van 
operatiekamers. ‘Er zijn ziekenhuizen die voldoende ruimte zien om mensen vrij te geven, al 
is het misschien niet altijd in mei.’ Bron: De Stentor, 20 april 2021. 
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Logo van het Zuyderland Medisch Centrum  © Hollandse Hoogte / ANP  
 
 

Limburgs ziekenhuis sluit opnieuw operatiekamers: personeel naar 
corona-afdeling 
 
Zuyderland sluit met ingang van vandaag opnieuw vier operatiekamers in de ziekenhuizen 
van Heerlen en Sittard. Dat is nodig in verband met de stijging van het aantal coronapatienten 
in de ziekenhuizen en op de intensive cares. Personeel van de operatiekamers moet voor 
coronapatiënten worden ingezet, meldt een woordvoerder van Zuyderland. 
 
Eerder sloot het Zuyderland ook al enkele malen operatiekamers om diezelfde reden, eerst 
vijf, later nog eens vier. Er zijn nog slechts zes van de negentien operatiekamers open voor 
dringende reguliere zorg. 
 
Als gevolg van de sluitingen is de wachtlijst van patiënten die wachten op een ingreep in de 
reguliere zorg opgelopen tot vijfduizend mensen, aldus het ziekenhuis. Bestuursvoorzitter 
David Jongen van Zuyderland liet maandagavond in het tv-programma Beau weten zich grote 

zorgen te maken over de aangekondigde versoepelingen. 
 
Zuyderland heeft het aantal ic-bedden bijna verdubbeld van normaal vierentwintig naar 
vierenveertig. Daarvan zijn er tweeëndertig voor patiënten met corona, de resterende voor 
mensen met andere aandoeningen. Enkele bedden worden in reserve gehouden voor acute 
trauma’s. 
 
In de ziekenhuizen in Sittard en Heerlen liggen drieënvijftig mensen met corona. ‘Op de ic’s 
zitten we nagenoeg vol’, aldus de woordvoerder. ‘We zitten met het probleem dat we patiënten 
elders willen plaatsen, maar je kunt de mensen niet kwijt. Op heel veel plaatsen in Nederland 
zitten de ic’s nagenoeg vol.’ 
 
Ook de vaccinatiestrategie van het kabinet is een doorn in het oog van het Zuyderland. Zij 
publiceerde vorige week een foto van een long van een patiënt die eerder het vaccin van 
AstraZeneca had geweigerd na allerlei berichten over prikstops en bijwerkingen, waardoor de 
man op leeftijd zou zijn gaan twijfelen. Het Zuyderland pleit ervoor om door te blijven 
prikken. Bron: AD, 20 april 2021.  
 

Persvrijheid sinds pandemie dramatisch verslechterd 

De persvrijheid is sinds het uitbreken van de coronapandemie 'dramatisch verslechterd', zegt 
Verslaggevers zonder Grenzen in zijn jaarrapport. De onafhankelijke internationale 
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organisatie, die de situatie in honderdtachtig landen tegen het licht hield, concludeert in de 
World Press Freedom-index dat de persvrijheid in drieënzeventig procent van de gevallen 
'serieuze problemen' kent. 

De pandemie wordt aangegrepen om journalisten de toegang tot 
informatie, bronnen en verslaggeving ter plaatse, te ontzeggen. Vooral in Azië, het Midden-
Oosten en delen van Europa. Ook is het vertrouwen van het publiek in de journalistiek 
gedaald. Negenenvijftig procent van de ondervraagde personen in achtentwintig landen zegt 
dat journalisten 'de lezer met opzet proberen te misleiden door informatie te brengen die niet 
klopt'. Bron: De Stentor, 20 april 2021. 
 

Kabinet speelt Russisch roulette met ziekenhuiszorg volgens FNV 
 
Het kabinet speelt Russisch roulette met de ziekenhuiszorg. Dat vindt vakbond FNV Zorg & 
Welzijn, in reactie op de versoepelingen die het kabinet vanavond volgens ingewijden 
aankondigt, op de dag dat de ziekenhuizen de hoogste instroom meldden van coronapatiënten 
dit jaar. Ook volgens beroepsorganisatie NU'91 komen de versoepelingen te vroeg. 
 
Bestuurder van FNV Zorg & Welzijn Elise Merlijn: ‘Het is volle bak in de ziekenhuizen, er is 
een hoog ziekteverzuim en operatiekamers zijn gesloten omdat medewerkers meehelpen op de 
intensive cares. Het beleid is nog steeds: alle hens aan dek.’ Ze snapt dat de samenleving 
snakt naar versoepelingen. ‘Maar ik vraag me af hoe blij mensen straks zijn als ze voor een 
gesloten ziekenhuisdeur staan.’ 
 
Ook beroepsorganisatie NU'91 maakt zich zorgen. ‘Iedereen wil versoepelen, wij ook. Maar dat 
kan alleen als het niet leidt tot meer ziekenhuisopnames’, zegt een woordvoerder. Dat is met 
de versoepelingen zoals ze nu op tafel liggen alleen mogelijk als iedereen zich aan de 
coronamaatregelen houdt, zegt hij. ‘En dat is een utopie. Deze versoepelingen komen dus nog 
echt te vroeg.’ Bron: De Stentor, 20 april 2021.   
 

Geen versoepelingen zolang aantal patiënten in ziekenhuizen niet 
afneemt 
 
IC-arts en voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers 
gaat ervan uit dat het kabinet geen versoepelingen van de coronamaatregelen doorzet zolang 
het aantal patiënten in de ziekenhuizen niet afneemt. Zelf moet Gommers gezien de stijgende 
cijfers nog even niet aan versoepelingen denken. 

In Gommers' eigen ziekenhuis, het Erasmus MC in Rotterdam, is het volgens de intensivist 
vandaag dan ook 'paniek' en dat geldt voor meer ziekenhuizen, weet hij. ‘Er zijn vandaag heel 
veel nieuwe patiënten bijgekomen. We zijn de hele dag aan het puzzelen, omdat we weer 
moeten opschalen op de intensive cares en operaties moeten afzeggen.’ Bron: De Stentor, 20 
april 2021. 

Makers Sputnik-V vaccin overtreden Nederlandse wet door in ons land 
te adverteren voor het middel. 
 
De makers van het Russische Sputnik-V vaccin overtreden de Nederlandse wet door in ons 
land te adverteren voor het middel. Reclame maken voor middelen die niet vrij verkrijgbaar 
zijn bij de drogist - of voor nog niet geregistreerde geneesmiddelen, zoals het vaccin uit 
Rusland - is hier verboden. Bovendien worden in de advertenties halve waarheden verteld 
over concurrerende vaccins, schrijft de Volkskrant.  
 
Nederlandse Twitteraars krijgen sinds kort de suggestie om het account van Sputnik-V te 
volgen. De advertenties worden betaald door een Russisch investeringsfonds van de regering. 
Het Twitteraccount @sputnikvaccine laat veelal berichten zien in het Engels over levering van 



146 

 

het eerste geregistreerde vaccin tegen Covid-19 en over mogelijke 
bijwerkingen van concurrerende vaccins. Bron: De Stentor, 20 april 2021. 
 
 
In Rusland vandaag 399 coronadoden en 8828 nieuwe 
coronabesmettingen 
 
De Russische gezondheidsautoriteiten melden vandaag 8828 nieuwe 
coronabesmettingen en 399 sterfgevallen. 2541 van de nieuwe ziektegevallen deden zich voor 
in hoofdstad Moskou. Rusland telde tot nu toe officieel ruim 4,7 miljoen besmettingen. 
Bijna 108.000 Russen kwamen te overlijden door toedoen van het virus. Het Russische 
bureau voor de statistiek heeft daarnaast een aparte telling bijgehouden die op 225.000 
doden tussen april vorig jaar en februari van dit jaar komt. Bron: De Stentor, 24 april 2021.  
 

 
 
© AFP — Een man met mondkapje loopt in Moskou langs een afbeelding van kosmonaut Yuri 
Gagarin 
 

In Moskou krijgen ouderen een tegoedbon als ze zich laten vaccineren 
 
Moskou wil ouderen met cadeaubonnen overhalen zich te laten inenten. Mensen boven de 
zestig jaar krijgen in de Russische hoofdstad na hun eerste prik tegen het coronavirus een 
tegoedbon van duizend roebel (ongeveer 11 euro). Dat heeft burgemeester Sergej Sobjanin 
zondag bekendgemaakt. 
 
Rusland is al in december begonnen met het vaccinatieprogramma, maar veel inwoners 
aarzelen nog. Ze vragen zich af of het Russische Sputnik-V vaccin wel veilig en voldoende 
werkzaam is. Volgens recente informatie heeft tot dusver pas vijf procent van de bevolking de 
vereiste twee injecties gekregen.  
 
Volgens Sobjanin zijn in Moskou, dat twaalf miljoen inwoners telt, nu ongeveer 
vierhonderdduizend ouderen gevaccineerd.  Bron: AD, 25 april 2021. 
 
Franse overheid geeft voorkeur aan om lockdown per regio te versoepelen 
 
De Franse minister voor Volksgezondheid Olivier Veran zegt dat de Franse overheid er de 
voorkeur aangeeft om de lockdown regio voor regio te versoepelen. Volgens Veran zijn er 
signalen dat de besmettingsgolf op sommige plaatsen wat afneemt, maar elders in het 
land nog steeds hard toeslaat. Ziekenhuizen staan onder druk. Gisteren lagen er 5970 
Fransen met ernstige coronaklachten op intensive care-afdelingen. 
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Er werden 449 nieuwe sterfgevallen door toedoen van het longvirus gemeld. In totaal 
kwamen 101.183 Fransen te overlijden aan een besmetting. President Macron hoopt dat 
een versnelling van de vaccinatiecampagne in combinatie met de één maand 
durende landelijke lockdown de huidige uitbraak onder controle brengt. Als de situatie het 
toelaat, zouden versoepelingen in mei worden overwogen. Bron: De Stentor, 20 april 2021.  
 
 

 

© AP — Halil Ibrahimi bekijkt zijn vondst onder de microscoop 

Biologieprofessor van universiteit van Pristina voltooid milieuonderzoek 
en ontdekt parallel tussen milieuverontreiniging en coronavirus 

Je hoort de Kosovaarse biologieprofessor Halil Ibrahimi, van de universiteit van Pristina, niet 
klagen over de coronamaatregelen, althans niet over alle restricties. De wetenschapper was 
juist in alle rust in staat om zijn jarenlange milieuonderzoek in het nationale park Bjeshket e 
Nemuna te voltooien. 

Tijdens zijn studie naar de vervuiling van rivierbekkens in het natuurgebied, stuitte hij op 
een niet eerder ontdekt insect. Hij vernoemde hier diertje, een schietmot, naar de veroorzaker 
van de pandemie: Potamophylax coronavirus. ‘Het coronavirus was het levendigste ding op 
het moment dat deze soort werd ontdekt’, zegt de bioloog. 

Hij trekt ook een parallel tussen de milieuverontreiniging in het gebied en 
de gezondheidseffecten van het virus. ‘Het doet hetzelfde met de dieren die in het water leven 
als wat het coronavirus op dit moment met de mens doet.' Hij hoopt dat zijn landgenoten beter 
nadenken over de schade die ze aanrichtingen, door het lozen van vervuild water in de rivier. 
 
‘Deze insecten vormen de eerste barrière voordat de vervuiling de mens raakt', zegt Ibrahimi. 
‘Ze zijn het eerste signaal dat er iets mis is met het milieu en waarschuwen ons voor de impact 
die dat op ons heeft.' Nu de naam van het insect voorgoed aan het coronavirus verbonden is, 
moeten we dat volgens de wetenschapper nooit meer vergeten. Bron: De Stentor, 20 april 
2021. 

EU stuurt Pfizer/BioNTechvaccin naar zes Balkanlanden 

De Europese Unie stuurt 651.000 doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin naar zes 
Balkanlanden. Albanië, Bosnië-Herzegovina en Noord-Macedonië, landen waar nog maar 
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weinig bewoners zijn ingeënt, krijgen samen 500.000 vaccins. De rest wordt verdeeld 
onder Kosovo, Montenegro en Servië, heeft de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken 
Alexander Schallenberg bekendgemaakt. De blijk van burenhulp gaat niet ten koste van 
de Europese vaccinatiecampagnes, aldus Schallenberg. De vaccins waren al voor dat doel 
gereserveerd. Bron: De Stentor, 20 april 2021. 

Vaccinproductie bij Johnsonfabriek in Baltimore stilgelegd  

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA legt de vaccinproductie bij een Johnson & 
Johnson-fabriek in Baltimore stil. Eerder moesten op de locatie van Emergent BioSolutions, 
waar ook het AstraZeneca-vaccin werd gemaakt, vijftien miljoen doses van het Janssen-
vaccin worden weggegooid na productiefouten. 

In de fabriek werden vorige maand de ingrediënten van beide vaccins per ongeluk door elkaar 
gehaald. De overheid greep in, waardoor de fabriek geen AstraZeneca-vaccins meer mag 
maken. In afwachting van de inspectie bij Emergent BioSolutions heeft de FDA vandaag echter 
een volledige productieonderbreking opgelegd. Bron: De Stentor, 20 april 2021. 

Toezichthouder VS legt productie Janssen-vaccin stil, gevolgen voor 
Nederland nog onbekend 

Een Amerikaanse fabriek waar het mede door Leidse onderzoekers ontwikkelde Janssen-
vaccin wordt geproduceerd, mag voorlopig geen nieuwe vaccins maken. Dat heeft de 
Amerikaanse toezichthouder FDA  bepaald. In de fabriek zijn de nodige tekortkomingen 
aangetroffen, onder meer op het gebied van hygiëne. Volgens een expert kan herstel maanden 
duren. 

De fabriek in Baltimore, Emergent BioSolutions, is één van de drie wereldwijd waar onder de 
vlag van Johnson & Johnson de basis voor het Janssen-vaccin wordt geproduceerd. De andere 
twee zijn die van Janssen in Leiden en een fabriek in India. Vanuit deze drie fabrieken gaat 
het basisvaccin naar andere locaties, waar het in ampullen wordt gestopt. 

Omdat India de export van vaccins vanwege problemen in eigen land stevig beperkt, en de 
productie in de VS nu stilligt, is de locatie in Leiden feitelijk de enige die de wereldmarkt kan 
bedienen, schrijven internationale persbureaus.  

De gevolgen voor de levering van het Janssen-vaccin zijn nog onduidelijk. Nederland verwacht 
dit kwartaal drie miljoen doses van het vaccin, dat werkzaam is na één prik, geleverd te 
krijgen. Een Nederlandse woordvoerder van het Amerikaanse Johnson & Johnson kon 
vanavond niet meteen op het nieuws reageren. In een statement dat het moederbedrijf aan 
persbureau AP gaf zegt Johnson & Johnson nu niet te kunnen speculeren ‘over enige 
mogelijke impact op de timing van onze vaccin-leveranties’. 

Prashant Yadav, een expert op het gebied van medische toevoerketens, zegt tegen persbureau 
Reuters dat het gaat om ‘tamelijk significante’ tekortkomingen. ‘Het kost mogelijk vele 
maanden om aanpassingen door te voeren’, voegt hij daaraan toe. Eerder beloofde het bedrijf 
voor eind mei honderd miljoen doses aan de VS te leveren. Wereldwijd wil het dit jaar één 
miljard vaccins distribueren. 

De FDA voerde de inspectie uit nadat het in Baltimore misging met de productie van vaccins. 
Vijftien miljoen doses bleken onbruikbaar, nadat medewerkers van de fabriek per ongeluk 
ingrediënten van twee verschillende vaccins hebben gemengd. In de fabriek wordt ook het 
AstraZeneca-vaccin geproduceerd. 



149 

 

 
 

De Emergent BioSolutions fabriek © AFP 

Daarop werd de productie al stilgelegd. Uit de inspectie van de FDA, die op 12 april begon en 
gisteren werd afgerond, komt een lange lijst gebreken naar voren. Personeel wordt niet goed 
getraind, ook niet om te voorkomen dat verschillende vaccins met elkaar in aanraking kunnen 
komen. Afval wordt niet veilig afgevoerd. De kwaliteitsrapporten zijn niet op orde. Het gebouw 
in Baltimore is qua afmeting noch ontwerp geschikt om goed onderhoud, schoonmaak en een 
goede operatie mogelijk te maken.   

In een reactie bij Reuters zegt Johnson & Johnson ervoor te willen zorgen dat de problemen 
bij Emergent BioSolutions worden opgelost. Tot nu toe zijn er in de VS acht miljoen prikken 
met het Janssen-vaccin gezet, maar die zijn allemaal in Europa geproduceerd. Alle vaccins 
die tot nu toe in Baltimore gemaakt zijn staan blijven voorlopig in de opslag, en worden nader 
onderzocht. 

De problemen in de fabriek staan los van de berichten over bijwerkingen, benadrukt de FDA. 
Deze week bepaalde het kabinet dat het vaccin in Nederland gewoon gebruikt blijft worden, 
ondanks een aantal zeer zeldzame gevallen van bloedproppen bij mensen die het vaccin in de 
VS ontvingen. Bron: AD, 21 april 2021. 

Janssen houdt vast aan toezegging levering coronavaccins 

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson houdt vast aan de toezegging van 
de tweehonderd miljoen coronavaccins van Janssen voor dit jaar aan de Europese Unie plus 
Noorwegen en IJsland. De vestiging in Leiden verwijst naar een verklaring die het 
moederbedrijf afgelopen nacht uitdeed. 

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA heeft een fabriek in de stad Baltimore, 
in de staat Maryland, gesloten waar grondstoffen voor het vaccin van Janssen werden 
gemaakt. Uit een rapport blijkt dat er problemen waren met onder meer hygiëne in het gebouw 
en dat er slecht opgeleid personeel werkte. 

Het kan volgens de FDA maanden duren voordat alle problemen in de fabriek zijn opgelost. 
Bron: AD, 22 april 2021.  

Advies CDC: gebruik vaccin Janssen hervatten 

Het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie (CDC) heeft aanbevolen om het gebruik van 
het Leidse Janssen-coronavaccin te hervatten. Experts van de gezondheidsdienst stellen dat 
de voordelen van het middel opwegen tegen de nadelen. De aanbeveling leidt er 
hoogstwaarschijnlijk toe dat er in de Verenigde Staten snel weer wordt ingeënt met het 
Janssen-vaccin. 
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De VS schortten het gebruik van het vaccin van het dochterbedrijf van farmaceut Johnson & 
Johnson vorige week dinsdag op nadat zeker zes relatief jonge mensen na vaccinatie te maken 
kregen met een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal 
bloedplaatjes. Een van hen overleed, en later kwam er nog een tweede sterfgeval bij. 

In de VS waren een kleine zeven miljoen prikken met het Janssen-vaccin gezet. Volgens 
nieuwszender CNN beschikken de VS nog over ruim 9 miljoen doses. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) had het Janssen-vaccin goedgekeurd voor 
gebruik in de EU, maar Johnson & Johnson riep na het Amerikaanse besluit op het voorlopig 
niet te gebruiken. Na een nieuwe positieve beoordeling van het EMA dinsdag, werden deze 
week ook in de EU de eerste Janssen-prikken gezet. In Nederland was dat woensdag in Leiden. 
Bron: De Stentor, 23 april 2021.  
 
 

FDA besluit om gebruik Janssen vaccin te hervatten  

De Amerikaanse medicijnentoezichthouder FDA heeft een einde gemaakt aan de eerder 
aanbevolen pauze met het gebruik van het Janssen-coronavaccin, meldt The New York Times. 

De FDA heeft dat besluit genomen op basis van een advies van het Amerikaanse centrum voor 
ziektepreventie (CDC), eerder vrijdagavond. Dat beval aan om het gebruik van het Leidse 
Janssen-coronavaccin te hervatten. Experts van de gezondheidsdienst stellen dat 
de voordelen van het middel opwegen tegen de nadelen. 

De FDA zal een waarschuwingslabel bij de Janssen-vaccins voegen, waarop mensen worden 
gewaarschuwd voor een potentieel risico op zeldzame gevallen van vorming 
van bloedstolsels na toediening van het vaccin. 

De VS schortten het gebruik van het vaccin van het dochterbedrijf van farmaceut Johnson & 
Johnson vorige week dinsdag op nadat zeker zes relatief jonge mensen na vaccinatie te maken 
kregen met een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal 
bloedplaatjes. Een van hen overleed, en later kwam er nog een tweede sterfgeval bij. 

‘Het Janssen-coronavaccin wordt aanbevolen voor personen vanaf 18 jaar onder de 
noodvergunning van de FDA', liet het CDC-adviescomité vrijdagavond weten. Dat stemde 
eerder op de avond over het uit te brengen advies. 

In de VS waren een kleine zeven miljoen prikken met het Janssen-vaccin gezet. Volgens 
nieuwszender CNN beschikken de VS nog over ruim 9 miljoen doses. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) had het Janssen-vaccin goedgekeurd voor 
gebruik in de EU, maar Johnson & Johnson riep na het Amerikaanse besluit op het voorlopig 
niet te gebruiken. Na een nieuwe positieve beoordeling van het EMA dinsdag, werden deze 
week ook in de EU de eerste Janssen-prikken gezet. In Nederland was dat woensdag in Leiden. 
Bron: De Stentor, 24 april 2021. 
 

Nivel gaat gevolgen onderzoeken van corona-infectie voor gezondheid 
 
Gezondheidsinstituut Nivel gaat onderzoeken welke gevolgen een corona-infectie op de korte 
en lange termijn voor de gezondheid van mensen heeft. Daarbij wordt niet alleen naar de 
klachten gekeken, maar ook naar de effecten op levenskwaliteit. Ook worden sociale 
gevolgen en het vermogen van patiënten om te werken in kaart gebracht. In de meeste 
gevallen verloopt het ziekteproces mild. 
 
Over de groep die langere tijd last van klachten houdt, is echter weinig bekend. Deze maand 
worden tweehonderdvijftig voormalig coronapatiënten, die door huisartsen zijn geselecteerd, 
gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Middels vragen hoopt Nivel inzicht te krijgen in 
het verloop en de nasleep van corona. Met die uitkomsten kunnen bijdragen 
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aan verbeteringen van de coronazorg en ondersteuning van coronapatiënten. Bron: De 
Stentor, 20 april 2021. 
 

Boerenactiegroep krijgt duizenden euro’s schadevergoeding na bericht 
over brandstichting bij RIVM 
 
De overheid en omroep AVROTROS zijn veroordeeld tot het betalen van duizenden euro's aan 
boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) wegens een uitzending van Opsporing 
Verzocht. Daarin werd gesteld dat iemand die banden heeft met de FDF mogelijk iets te maken 
zou hebben met drie brandstichtingen bij het RIVM in Bilthoven. 
 
Die brandstichtingen vonden plaats daags voor een grote demonstratie van FDF bij het 
gezondheidsinstituut. In een uitzending werd gezegd dat de brandstichter mogelijk banden 
zou kunnen hebben ‘met een militante kern van actievoerders’ uit misschien wel Farmers 
Defence Force, Viruswaanwaarheid of de actiegroep Nederland in opstand.  
 
FDF ging daar tegen in verweer en kreeg meteen van de persvoorlichter van het 
arrondissementsparket Midden-Nederland te horen dat dat nooit gezegd had mogen worden. 
‘Het is heel simpel: dat had niet gemogen', heeft de zegsman aan de FDF laten weten, blijkt 
uit het vonnis van de rechtszaak die de boerenactiegroep vervolgens heeft aangespannen. 
 
De uitingen zijn dan ook van de site van de omroep verwijderd, maar de FDF vond dat de 
organisatie in goede naam en eer is aangetast. Voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert 
liet al eerder weten het beu te zijn dat zijn actiegroep geregeld door het slijk wordt gehaald en 
wil vaker media voor het gerecht dagen. 
 
Ook D66 leider Sigrid Kaag is al opgeroepen in een rechtszaak.  Zij zou gezegd hebben dat 
leden van FDF eind 2019 in Groningen een deur uit het provinciehuis zouden hebben gereden. 
Maar dat was een actie van boerenbelangenorganisatie LTO, stelt Van den Oever. Die 
rechtszaak loopt nog. 
De kantonrechter die de kwestie rond Opsporing Verzocht heeft beoordeeld, komt tot de 
conclusie dat de staat en de omroep onrechtmatig hebben gehandeld door FDF vals te 
beschuldigen. De boerenactiegroep krijgt drie miljoen aan schadevergoeding, plus nog eens 
zo'n tweeduizend euro aan vergoeding voor kosten.  
 
De actiegroep had vijfentwintig miljoen aan schadevergoeding geëist, omdat er onder meer 
donateurs waren afgehaakt. Maar de FDF kon dat bedrag volgens de rechter onvoldoende 
onderbouwen. ‘Maar we zijn zeker tevreden’, reageert van den Oever. ‘Het gaat ons vooral om 
het principe.’ 
 
De FDF heeft naar eigen zeggen ook een zaak lopen tegen dagblad NRC. Volgens De FDF gaat 
dat ook om valse beschuldigingen over het incident in Groningen en het betitelen als 'militant’ 
van de boerenactiegroep. 
 
‘Verder staat ook de nationaal coördinator terrorismebestrijding op ons lijstje die ons noemt 
in een terrorismerapport’, meldt Van den Oever. ‘Maar die zaak loopt nog niet.’ Bron: De 
Stentor, 20 april 2021. 
 
Is er een verband tussen drie branden in Bilthoven en boerenprotest? 
Politie tast nog in het duister 
 
De politie kan nog niet zeggen of de drie aangestoken branden in Bilthoven afgelopen 
dinsdagnacht iets te maken hebben met het boerenprotest een dag later. De politie roept 
getuigen op zich te melden. 
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In de nacht van dinsdag op woensdag moest de brandweer uitrukken om drie branden in 
Bilthoven te blussen. De eerste brand ontstond om 01.30 uur op het terrein van het 
gemeentehuis van De Bilt aan de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven. Het gebouw staat niet ver 
van een van de parkeerplaatsen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
 
Een half uur later werd er wederom een brand gemeld in Bilthoven. Dit keer aan de achterzijde 
van het gemeentehuis. Daar brandde de kas van een voormalige kwekerij op het 
gemeenteterrein volledig uit. Weer twintig minuten later stond aan de andere kant van het 
dorp een tekstkar aan de Biltse Rading in vuur en vlam.  
 
Een paar uur na de branden ging de demonstratie met  tweeduizend boeren tegen de 
veevoermaatregel van het kabinet van start. ‘Op dit moment is nog op geen enkele manier te 
zeggen of er een relatie is met de vermoedelijke brandstichtingen’, schrijft de politie in een 
persbericht 
 
De politie vermoedt dat de drie branden zijn aangestoken en roept getuigen op zich te melden, 
zodat ‘het onderzoek duidelijkheid kan geven over wie er achter de vermoedelijke 
brandstichtingen zit’. Een politiewoordvoerder laat weten dat er op dit moment geen dader of 
daders in beeld zijn. 
 
‘Het vond dan wel ’s nachts plaats, maar het zijn in twee gevallen locaties die vanaf de 
openbare weg goed zichtbaar zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat er over de brandstichtingen 
gepraat is en dat iemand daar iets van gehoord heeft.’ Bron: De Gelderlander, 23 juli 2020.  
 

 
Brand in gebouw dat grenst aan terrein van RIVM in Bilthoven 
 
Op het terrein van het gemeentehuis van De Bilt aan de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven is 
vannacht brand uitgebroken. Een voormalige gemeentekas is uitgebrand. 

 
Het gebouw staat niet ver van een van de parkeerplaatsen van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De brandweer moest een gat in een hek knippen om de 
brand ook vanaf het RIVM-terrein te kunnen bestrijden. 

 

 
 

De brand brak rond 01.30 uur uit  © Menno Bausch 

De omgeving van het instituut is sinds dinsdagavond hermetisch afgesloten om te voorkomen 
dat protesterende boeren in de buurt komen. De actiegroep Farmers Defence Force wil later 
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vandaag demonstreren in De Bilt. Bij het RIVM mogen ze niet komen. Het protest wordt 
gehouden op de Biltse Rading. 

De brand brak rond 01.30 uur uit. De vlammen sloegen uit het dak van gebouw van tien bij 
vijf meter. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht vielen er geen gewonden 
bij de brand. De politie is een onderzoek begonnen naar de oorzaak. Bron: AD, 22 juli 2020. 

 

Bierbrouwers staan klaar om horecazaken te bevoorraden 

Nederlandse bierbrouwers staan klaar om horecazaken te bevoorraden. Heineken, Grolsch en 
Swinkels laten weten voldoende bier op voorraad te hebben en al hun klanten binnen een 
week te kunnen voorzien. Ingewijden in Den Haag melden dat het kabinet dinsdag gaat 
bekendmaken dat de coronamaatregelen voor de horeca worden versoepeld per 28 april. 

Bronnen in politiek Den Haag meldden dat terrassen onder voorwaarden weer kunnen 
heropenen. Er wordt gedacht aan een maximum van twee mensen aan één tafeltje of meer als 
de mensen uit hetzelfde huishouden komen. Ook zou de opening gepaard gaan met een 
eindtijd. Bron: De Stentor, 20 april 2021. 

 

Verkeer op de A28 bij Zeist  © ANP 
 
 

Europese wegen in 2020 veiliger dan ooit door corona 
 
Corona kost veel mensenlevens, maar spaart er ook: dankzij de geringere drukte op de wegen 
vielen er vorig jaar zeventien procent minder verkeersdoden, een nooit eerder geziene daling 
ten opzichte van het jaar ervoor. 
 
Het aantal Europese verkeersdoden in 2020 komt volgens vanmiddag gepubliceerde 
schattingen uit op 18.800, bijna 4.000 minder dan het jaar ervoor. En de cijfers hadden nog 
beter kunnen zijn als een aantal automobilisten de achtereenvolgende lockdowns niet had 
benut om het gaspedaal extra diep in te trappen, aldus EU-commissaris voor Transport Adina 
Valean.  
 
Met tweeënveertig  verkeersdoden per miljoen inwoners (wereldgemiddelde: meer dan 180 per 
miljoen) scoort Europa beter dan welk ander werelddeel ook, maar tevreden is Valean niet: 
het doel om het (grote) aantal verkeersdoden tussen 2000 en 2010 in het decennium daarna 
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te halveren is níet gehaald, laat staan de uiteindelijke doelstelling. Die is om in de buurt van 
nul te komen. Het enige land dat soms die doelstelling al haalt, is Liechtenstein. 
 
Landen met ‘normaal’ veel verkeersdoden boekten het afgelopen jaar de belangrijkste winst. 
Maar ook Nederland, normaal al behorend bij de veiliger landen, tekende ten opzichte van 
2019 een daling met acht procent op. 
 
De Europese Verkeersveiligheidsraad, een belangrijk adviesorgaan, zegt dat het aantal doden 
nòg sneller terug kan als wetgeving, bijvoorbeeld voor veiliger auto’s, in de uitvoeringsfase niet 
alsnog wordt afgezwakt. Als positief punt ziet de Raad dat veel steden, en ook dat dankzij 
corona, in een veel hoger tempo werk maken van goede fietspaden.  Bron: De Stentor, 20 april 
2021, 

 

In 2021 is de situatie op de wegen gewijzigd. Het is weer druk op de wegen als voor  de uitbraak 

van corona.  

 



155 

 

 

© ANP 
 
 

FNV: herstart Schiphol zorgt voor onveilige situatie 
 
Met de afbouw van de coronalockdowns kan de herstart van Schiphol onveilige situaties op 
de luchthaven opleveren. Dat claimt vakbond FNV in een witboek dat vanmiddag aan een 
aantal Tweede Kamerleden is overhandigd. 
 
Volgens de bond, die al jaren strijdt tegen uitbesteding van werk op Schiphol aan externe 
bedrijven, dreigt een ‘destructieve prijzenoorlog’ als het vliegverkeer weer op gang komt.  
 
‘De beveiligings-, schoonmaak- en afhandelingsbedrijven op Schiphol zullen het dan weer 
druk krijgen’, zegt FNV-bestuurder Joost van Doesburg. ‘Maar er zijn het laatste jaar zoveel 
ervaren mensen de laan uitgestuurd, dat de werkdruk voor de overgebleven medewerkers 
torenhoog dreigt te worden.’ 
 
Volgens de bond zijn de ingehuurde beveiligingsbedrijven, schoonmaakondernemingen en 
afhandelaars momenteel vooral bezig om kosten te besparen. Dat gebeurt door flexibel 
personeel massaal aan de kant te schuiven, waardoor het weinige vaste personeel het straks 
te druk zal krijgen. Daardoor zou ook de veiligheid in het geding komen. 
 
De bond wijst daarbij naar budgetmaatschappijen als Ryanair en Wizz Air die hun positie op 
de luchthaven na corona zouden willen uitbreiden tegen zo laag mogelijke kosten. 
 
FNV wil al veel langer dat Schiphol stopt met het uitbesteden van werk en het aantal 
ingehuurde bedrijven tot een minimum beperkt. Zo zijn er sinds kort acht verschillende 
afhandelaars op de luchthaven actief, waar concurrerende velden er twee of drie hebben. Ook 
voor schoonmaken en beveiliging wordt om de paar jaar steeds een aantal bedrijven 
ingehuurd. Daardoor moet personeel vaak verkassen, soms tegen mindere 
arbeidsvoorwaarden.   
 
Ook zou het minimumloon voor alle functies op de luchthaven volgens de bond tenminste 
veertien euro per uur moeten bedragen en moeten oproep- en flexwerk tot een minimum 
worden beperkt. 
 
Volgens Schiphol is het aanbesteden van werk wettelijk voorgeschreven. Afhandelaars worden 
bovendien door luchtvaartmaatschappijen ingehuurd, niet door de luchthaven. In 
aanbestedingen wordt volgens de luchthaven wel degelijk eisen gesteld aan 
arbeidsomstandigheden, salarissen en cao’s. 
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De bond heeft zijn eisen dinsdag in een zogenoemd witboek in Den Haag aan een 
Kamerdelegatie overhandigd. Eerder spraken D66, SP, PvdA en GroenLinks zich uit voor 
ingrijpen van de overheden in de arbeidsomstandigheden op Schiphol, waarvan de staat 
meerderheidsaandeelhouder is. 
 
Begin maart nog organiseerde FNV een stiptheidsactie op het vliegveld. Volgens Van Doesburg 
liggen hardere acties tijdens de herstart op de plank als Schiphol niet op de eisen ingaat. 
Bron: AD, 20 april 2021.  
  
 

 
 

EMA: mogelijk link Janssen-vaccin met zeer zeldzame bijwerking, maar 
voordelen wegen op tegen risico 
 
Er is mogelijk een link tussen zeer zeldzame gevallen van ernstige bloedproppen en het 
Janssen-vaccin, stelt de Europese medicijnwaakhond EMA. Om die reden zou er een 
waarschuwing in de productinformatie van het vaccin moeten worden opgenomen, stelt het 
EMA.  
 
De ernstige bijwerking is echter heel zeldzaam, waardoor de voordelen van het in Leiden 
ontwikkelde Janssen-vaccin opwegen tegen het risico, vindt het EMA. De combinatie van 
ernstige trombose en een tekort aan bloedplaatjes werd in de Verenigde Staten na meer dan 
zeven miljoen vaccinaties tot nu toe acht keer gemeld. Eén persoon overleed. 
 
Alle bijwerkingen traden op bij mensen onder de zestig jaar, voornamelijk vrouwen, binnen 
drie weken na vaccinatie. Specifieke risicofactoren kan het EMA op basis van het huidige 
bewijs niet benoemen, meldt de medicijnautoriteit in een persbericht. 
 
De bloedproppen traden op op ongebruikelijke plekken, zoals in de hersenen, de buik en in 
slagaders. Dat ging samen met een verlaagd aantal bloedplaatjes en soms bloedingen. De 
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meldingen kwamen erg overeen met de mogelijke bijwerkingen die optraden bij mensen die 
het AstraZeneca-vaccin hadden gekregen, meldt het EMA. 
 
Die prik is op dezelfde techniek gebaseerd. Bij AstraZeneca werd de bijwerking in verhouding 
echter vaker gemeld. Twee weken geleden had het EMA op een totaal van 34 miljoen prikken 
met AstraZeneca 169 meldingen van hersentrombose en 53 meldingen van buikadertrombose 
geregistreerd.  

 
 

Het vaccin van Janssen werd in Leiden ontwikkeld onder leiding van Hanneke 
Schuitemaker  © Janssen/Edwin Weers 

Na die constatering werd in Nederland het prikken met AstraZeneca bij 60-minners stilgelegd, 
omdat de complicatie in die groep relatief vaker leek voor te komen dan bij 60-plussers. 

Een mogelijke verklaring voor het optreden van de complicatie is een zeldzame reactie van het 
immuunsysteem. Die immuunreactie wordt soms ook gezien bij patiënten die behandeld 
worden met het medicijn heparine, dat gebruikt wordt om bloedstolsels te behandelen of 
voorkomen.  

Als de complicatie optreedt, kunnen ernstige gevolgen door medische hulp worden voorkomen, 
stelt het EMA. Gevaccineerden moeten onder meer letten op kleine bloeduitstortingen. Andere 
symptomen zijn kortademigheid, pijn op de borst, een opgezwollen been en neurologische 
klachten zoals hoofdpijn of wazig zicht, zei Menno Huisman, hoogleraar interne geneeskunde 
(LUMC) en trombosespecialist, eerder tegenover deze site. ‘Als de artsen er op tijd bij zijn, valt 
de trombose goed te behandelen met het juiste antistollingsmiddel. Heparine mogen ze juist 
niet gebruiken.’ 

Vorige week arriveerden de eerste kleine 80.000 doses van het bij Janssen Vaccines in Leiden 
ontwikkelde vaccin in Nederland en de rest van Europa. Op advies van Amerikaanse 
gezondheidsautoriteiten aan het moederbedrijf van Janssen, Johnson & Johnson, werd de 
uitrol van het vaccin in Europa stilgelegd. Ook werd in de Verenigde Staten zelf tijdelijk gestopt 
met het prikken met Janssen. 

Vanavond maakt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge tijdens de 
coronapersconferentie bekend wat Nederland met het Janssen-vaccin gaat doen. De eerste 
doses waren onder meer gereserveerd voor ziekenhuispersoneel. Het vaccin heeft in 
tegenstelling tot andere vaccins aan één prik genoeg om bescherming te bieden. Nederland 
heeft 11,3 miljoen doses van het vaccin besteld.  

Drie miljoen prikken worden als het goed is al voor eind juni geleverd. Het vaccin speelt dus 
een belangrijke rol in de ambitie om iedere volwassene die dat wil voor begin juli in elk geval 
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één inenting te geven. Mocht het kabinet op basis van het oordeel van het EMA besluiten om 
het vaccin net als bij AstraZeneca alleen nog aan 60-plussers te geven, dan kan die ambitie 
de prullenbak in. 

‘De ernstige bloedstollingsproblemen komen als bijwerking en als waarschuwing in de 
bijsluiter en productinformatie’, stelt voorzitter Ton de Boer van het Nederlandse College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat namens Nederland een plekje heeft in het 
bijwerkingencomité van het EMA, in een reactie.  ‘Het is nu aan minister De Jonge om te 
besluiten in hoeverre dit gevolgen heeft voor de vaccinatiecampagne. Op nationaal niveau 
wegen andere factoren mee bij een besluit: zoals de beschikbaarheid van andere 
coronavaccins en de epidemiologische situatie in het betreffende land.’ Bron: De Stentor, 20 
april 2021. 

 

 

Doorprikken tot middernacht in de Jaarbeurs Utrecht 

De mogelijkheid om tot bijna middernacht te worden gevaccineerd in de Jaarbeurs in Utrecht 
wordt met beide handen aangegrepen. Alle tijdslots voor de pilot om op latere tijdstippen te 
worden gevaccineerd tegen het coronavirus zijn voor de hele week al volgeboekt, meldt de 
GGD Regio Utrecht (GGDrU). 

De GGDrU prikt nu van 08.00 tot 20.00 uur. Om te onderzoeken hoe groot de bereidheid is 
om later op de avond de inenting te krijgen wordt dat vanaf woensdag verlengd tot 23.45 uur. 
Met de gegevens uit de proef wordt bekeken of deze ruime openstelling tijdens de 
massavaccinatie ook wordt ingezet. 

De verruimde openingstijden gelden ook tijdens de avondklok. Omdat een inenting geldt als 
een medische ingreep, zijn mensen met een afspraak vrijgesteld van de avondklok. Zij moeten 
nog wel een ingevulde eigen verklaring meenemen en krijgen na afloop een 
vaccinatiebevestiging mee. Bron: De Stentor, 20 april 2021.  
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Mensen met een medisch risico worden gevaccineerd bij GGD en niet bij 
huisarts 

Ongeveer een miljoen mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medisch risico worden straks 
bij de GGD gevaccineerd, in plaats van bij de huisarts zoals was gepland. De uitnodigingen 
aan deze mensen die vallen in de zogenoemde 'griepprikgroep', worden begin mei 
verstuurd, het prikken begint medio mei. Dat meldt de NOS. 

Het gaat om personen die meer risico lopen op complicaties bij een coronabesmetting, zoals 
mensen met longaandoeningen. Zij krijgen al jaarlijks een griepvaccinatie. De aanpassing 
betekent niet dat de groep sneller beschermd wordt. Het is nog steeds de verwachting dat de 
hele groep per half juni de eerste prik heeft ontvangen. Dat gaat gebeuren met een vaccin van 
Pfizer-BioNTech of Moderna. Bron: De Stentor, 20 april 2021.  

 

EU ziet af van extra 300 miljoen vaccins Janssen en AstraZeneca 

De Europese Unie ziet af van de extra driehonderd miljoen coronavaccins van Janssen en 
AstraZeneca waarop zij aanspraak kon maken. De opties in de contracten met beide 
vaccinmakers worden niet gelicht, zegt een hooggeplaatste EU-bron tegen persbureau 
Reuters. 

De verstandhouding van de EU met AstraZeneca is verzuurd omdat de farmaceut al maanden 
veel minder vaccins levert dan afgesproken. Bovendien zijn er zorgen over de veiligheid van 
beide vaccins, die op een vergelijkbare manier werken. Zowel bij dat van AstraZeneca als dat 
van Janssen lijken heel soms gevaarlijke bloedstollingsproblemen te kunnen optreden. 

De Europese Commissie maakte vorige week al duidelijk dat ze de voorkeur geeft aan vaccins 
met een ander procedé, zoals die van Pfizer/BioNTech en van Moderna. Ze onderhandelt met 
die eerste fabrikant over een grote nieuwe bestelling. Daarmee wil Brussel zo nodig een extra 
opfrisprik kunnen geven en nieuwe virusvarianten kunnen bestrijden. Het is niet uitgesloten 
dat de EU daarvoor ook weer een beroep doet op Janssen en AstraZeneca, zegt de ingewijde 
tegen Reuters. Maar het is in ieder geval 'niet nodig om de opties te lichten' in de lopende 
contracten. 

Bij Janssen heeft de EU tweehonderd miljoen doses besteld, met een optie op nog eens zoveel. 
Van AstraZeneca heeft zij er driehonderd miljoen gekocht, met een optie van honderd 
miljoen. De commissie wil niet bevestigen dat zij van de opties afziet. Bron: De Stentor, 21 
april 2021. 
 

Woede onder gevangenen vanwege coronamaatregelen 

De coronagolf in de Sittardse gevangenis en de daaropvolgende maatregelen hebben tot grote 
woede geleid onder de gevangenen. Ze kunnen niet bellen, douchen of luchten, en spreken 
van een 'onmenselijke situatie'. Dat meldt L1 op basis van gesprekken met gevangenen. 

Sinds een maand wordt de Sittardse inrichting geregeld geplaagd door het 
coronavirus. Complete afdelingen gingen op slot nadat medewerkers besmet bleken. Later 
werden ook gevangenen positief getest op het virus. Vorige week telde de 
gevangenis zesentwintig besmette gedetineerden en zeven positief geteste medewerkers. 

Om die reden werd er stevig ingegrepen. Mannen van twee afdelingen moesten verplicht op 
hun eigen vloer blijven, twee andere afdelingen met in totaal honderddertig gevangenen gingen 
op slot. Deze honderddertig mannen mochten wel dagelijks een half uur luchten, en bellen 
met hun advocaat of het thuisfront. De desbetreffende gevangenen claimen echter dat ook dat 
niet meer gebeurt. Bron: De Stentor, 20 april 2021. 
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Monuta blij met mogelijke versoepelingen 

Uitvaartverzorger Monuta, een van de grotere uitvaartondernemingen van het land, reageert 
blij op de mogelijke versoepeling van het maximumaantal mensen dat op een uitvaart 
aanwezig mag zijn. Wel hekelt het bedrijf de 1,5 metermaatregel. ‘We zijn heel blij, maar de 
heftigste maatregel voor de uitvaartbranche is nog altijd de 1,5 metermaatregel. Daardoor is 
er geen fysiek contact mogelijk.’ 

Het demissionair kabinet is volgens ingewijden van plan om tijdens de persconferentie van 
dinsdagavond aan te kondigden dat vanaf 28 april het maximumaantal mensen bij een 
uitvaart omhoog mag van de huidige toegestane vijftig naar honderd mensen. Monuta 
verwacht dat de aanvragen voor verplaatsingen van uitvaarten zullen binnenstromen. ’Dat 
hebben we tot nu toe na versoepelingen gezien, dat mensen willen kijken of er dan meer 
mensen kunnen komen.’ Bron: De Stentor, 20 april 2021.  

 

@ ANP 

Voor reisbranche geen versoepelingen 

De reisbranche heeft voorlopig niets aan mogelijke versoepelingen, zegt branchevereniging 
ANVR. De toeristensector in het buitenland zit volgens de branchevereniging namelijk niet te 
wachten op reizigers uit een land met een hoog aantal besmettingen. ‘We willen voorkomen 
dat Nederlanders niet welkom zijn in andere landen omdat wij hoge besmettingen hebben. 
Wat mij betreft bijten we nog even op de tanden’, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam. 

De ANVR hoopt nog steeds dat Buitenlandse Zaken half mei het generieke reisadvies opheft. 
‘Daardoor wordt het mogelijk om elk land afzonderlijk te gaan beoordelen.’ Dan is er 
perspectief, als er openingen zijn om naar landen te gaan die toeristen verwelkomen, zegt hij. 
Zo stelt Griekenland zichzelf alweer open voor buitenlandse toeristen. Bron: De Stentor, 20 
april 2021. 

Rutte noemt versoepelen risico: ‘maar zonder risico gaat niet’ 

Het kabinet neemt een risico door nu coronamaatregelen te versoepelen, maar zonder risico’s 
gaat het niet, zei demissionair premier Mark Rutte zojuist tijdens een persconferentie. ‘Maar 
de risico’s moeten wel verantwoord zijn.’ 
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Dat is het volgens hem. Toch zei hij wel: ‘Het besluit is wel ongelofelijk spannend.’ 

Rutte sprak van een balanceeract en erkende ‘dat er niet ongelofelijk veel’ ten gunste ‘is 
veranderd in de cijfers’. ‘Maar wel net genoeg.’ Hij wil niet spreken van een gok. Volgens hem 
komt met name de daling van het aantal ziekenhuisopnames in beeld, waardoor het kabinet 
toch de eerste stap aandurft van het 6-stappenplan naar een normale zomer. ‘We zien dat het 
aantal ziekenhuisopnames gaat dalen. Wij moeten dat politieke besluit nemen, acceptabele 
risico's nemen. We denken wel dat we de stap beperkt houden, door bijvoorbeeld de terrassen 
tot 18.00 uur te openen en niet tot later.’ 

Dat betekent dat vanaf woensdag 28 april de avondklok stopt en terrassen open mogen van 
12 uur ‘s middags tot zes uur ‘s avonds . Per terras zijn maximaal vijftig gasten toegestaan.  

Winkels mogen tot 20.00 uur klanten welkom heten, ook zonder afspraak. Weekmarkten 
krijgen weer groen licht en theorierijexamens gaan weer opgestart worden. Bij begrafenissen 
mogen weer honderd genodigden zijn, in plaats van vijftig. Thuis kunnen weer twee gasten 
worden verwelkomd, in plaats van één.  

 
 

Medewerkers van een horecagelegenheid bereiden zich voor op heropening  © ANP 

De versoepelingen komen opmerkelijk genoeg juist op een kwetsbaar moment: het R-getal ligt 
weer de één, vandaag zagen ziekenhuizen de hoogste instroom (+327) sinds eind vorig jaar. 
Het kabinet stelt steeds dat ‘de ziekenhuiscijfers’ de versoepelingen wel mogelijk moeten 
maken. 

Maar rekenmeesters van het RIVM en de ziekenhuizen zien een afvlakking. Dat laat het 
kabinet zich geen twee keer zeggen. ‘Dit is een voorzichtige en  spannende, maar belangrijke 
eerste stap. We moeten het land stap voor stap van het slot halen. Uiteraard kijkend naar de 
risico's, maar we moeten ook kijken naar welke maatregelen het zwaarst over de samenleving 
drukken.’ 

Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid)  wordt er vanaf morgen weer gebruik 
gemaakt van het Janssen-vaccin. Vaccinproducent Janssen maakte vandaag bekend dat de 
levering van coronavaccins aan EU-landen wordt hervat, nadat het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) had geoordeeld dat de voordelen van het vaccin nog altijd 
zwaarder wegen dan de mogelijke bijwerkingen.  Bron: AD, 20 april 2021.   
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Unicef wil dat middelbare scholen heropenen 
 
UNICEF Nederland wil dat het kabinet snel met een plan komt om de middelbare scholen te 
heropenen. De kinderrechtenorganisatie maakt zich grote zorgen dat de middelbare 
scholen niet worden genoemd in het 'openingsplan' van het kabinet en doet de dringende 
oproep dat 'per direct' te doen. 
 
Op middelbare scholen wordt wel fysiek onderwijs gegeven. Maar vaak komen kinderen niet 
elke dag naar school en worden de fysieke schooldagen verdeeld onder de jaarlagen. Volgens 
UNICEF staat de kwaliteit onder druk en is de toegang tot fysiek onderwijs mondjesmaat. 
Bron: De Stentor, 20 april 2021.  
 

CNV Onderwijs vindt plan om leerlingen voortgezet onderwijs volledig 
naar school te laten gaan waardeloos en ridicuul 
 
Vakbond CNV Onderwijs vindt het plan om leerlingen in het voortgezet onderwijs na de 
meivakantie weer volledig naar school te laten gaan 'waardeloos en ridicuul'. Ministers 
Koolmees voor Sociale Zaken, Hoekstra voor Financiën en Van 't Wout voor Economische 
Zaken, brachten het plan zondag in tijdens het Catshuisoverleg. 
 
‘We zitten met slecht geventileerde lokalen die gewoon nog niet op orde zijn. Zodra 
er coronabesmettingen zijn, en die zijn er met grote regelmaat, moeten met dit 
plan hele klassen naar huis gestuurd worden', zegt een vakbondswoordvoerder. 
‘We werken nu met groepjes, waardoor alleen die naar huis gestuurd moeten worden.' 
 
De vakbond wijst er op dat zowel leerlingen en docenten nu in een ritme zitten. 'Laat dat zo', 
zegt de woordvoerder.  ‘Ga dat niet vervangen met de onzekerheid dat de scholen zogenaamd 
weer open gaan, want we zullen dan echt zien dat de scholen vaker dicht zijn dan open’, 
vervolgt de woordvoerder. Ook het OMT vindt het nog te vroeg.  Bron: De Stentor, 21 april 
2021. 
 

In Leids museum Boerhave eerste prikken gezet met Janssen vaccin 

In het Leidse wetenschapsmuseum Boerhaave zijn vandaag de eerste prikken met het in 
dezelfde stad ontwikkelde coronavaccin van farmaceut Janssen gezet. Vijf GGD-medewerkers 
kregen er, gadegeslagen door zorgminister Hugo de Jonge en burgemeester Henri Lenferink, 
hun vaccinatie met het middel. 

De eerste die de naald in haar arm kreeg, was Babette Engelsman van GGZ Rivierduinen. ‘We 
hebben de prik echt wel nodig voor het werk, wij moeten soms gewoon dichtbij komen', liet ze 
weten. De Jonge zegt dat met 'het zetten van het eerste Nederlandse vaccin op Nederlandse 
bodem een mijlpaal is bereikt'. 

Nederland ontving vorige week een kleine tachtigduizend doses van het Janssen-vaccin. Na 
het groene licht van de Europese medicijnwaakhond EMA - dat vindt dat de kleine kans op 
ernstige tromboseklachten niet opweegt tegen de voordelen van het middel - 
worden aanstaande vrijdag de vaccins aan ziekenhuizen een GGZ-instellingen geleverd. 

In eerste instantie is het vaccin bedoeld voor ziekenhuispersoneel dat in direct contact komt 
met patiënten en voor patiënten en medewerkers van ggz-instellingen. Het gaat daarbij om 
respectievelijk negenendertig duizend medewerkers onder de 60 jaar en veertig duizend onder 
de 65 die met Janssen worden ingeënt. Bron: De Stentor, 21 april 2021. 

Dit zijn de versoepelingen op een rij 

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben vanavond tijdens de persconferentie 
zes versoepelingen aangekondigd. Volgens Rutte is het verantwoord om de eerste stap te 
zetten. Dit zijn de versoepelingen op een rij: 



163 

 

- Terrassen gaan open vanaf woensdag 28 april onder voorwaarden. Ze mogen van 12.00 tot 
18.00 uur open en er mogen maximaal vijftig mensen per terras toegelaten worden. Vooraf 
moet een checkgesprek plaatsvinden. Ook registratie blijft van toepassing en een reservering, 
maar die mag ook ter plekke gemaakt worden. Verder moeten terrasbezoekers anderhalve 
meter afstand houden. Ook mogen er maximaal twee personen aan tafel zitten, behalve als zij 
een huishouden vormen.  

- Ook winkels en weekmarkten mogen weer open. Een winkelafspraak vooraf is niet meer 
nodig. Het maximaal aantal klanten per winkel wordt bepaald door de oppervlakte van de 
winkel, rekening houdend met 1,5 meter. Kleine winkels maximaal twee personen, grote 
winkels één klant per vijfentwintig vierkante meter.  

- De avondklok vervalt. Die loopt af op 28 april om half 5 in de ochtend.  

-Bij begrafenissen zijn vanaf de achtentwintigste weer honderd genodigden welkom in plaats 
van vijftig. 

-Theorie-rijexamens  voor een rijbewijs, vaar- of vliegbewijs gaan weer door. 

- Het advies voor thuisbezoek wordt aangepast: iemand mag maximaal twee mensen per dag 
thuis ontvangen in plaats van één. Ook die versoepeling gaat in vanaf 28 april. ‘We weten dat 
dit voor veel mensen de lastigste maatregel is om na te leven’, sprak Rutte vanavond. ‘Al 
realiseren we ons ook dat twee ook heel weinig is. Maar het is belangrijk dat we ons eraan 
houden, want nog altijd vinden de meeste besmettingen thuis plaats.’ 

- Vanaf 26 april is er weer vaker fysiek onderwijs mogelijk in het hbo en op universiteiten. 
Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers. 

De tweede stap in het openingsplan staat op z’n vroegst op 11 mei gepland. Dan kan er 
bijvoorbeeld meer als het gaat om buitenlocaties, zoals dierentuinen en pretparken. Ook kan 
er dan onder voorwaarden weer binnen en meer buiten gesport worden.  

Op 3 mei horen we of deze tweede stap gezet kan worden. Dan wordt ook meer bekend over 
het reisadvies. Bron: AD, 20 april 2021. 

Winkeliers mogen klanten zonder afspraak ontvangen, maar dat betekent niet dat er geen 
regels meer in de winkelstraat gelden. Kleine winkels mogen vanaf 28 april spontaan 
maximaal twee mensen per verdieping toelaten, voor grote winkels geldt een maximum van 
één klant per vijfentwintig vierkante meter, zei demissionair premier Mark Rutte in de 
persconferentie op dinsdag. 

Rutte doet voor de uitvoering een beroep op gemeenten, brancheorganisaties en individuele 
ondernemers om deze spannende stap in goede banen te leiden. Net als vorig jaar 
moeten winkeliers en hun verenigingen helpen met de handhaving. Ook moeten zij ervoor 
zorgen dat 1,5 meter afstand wordt gehouden en er niet te veel mensen tegelijkertijd in de 
winkel staan. 

Mocht het misgaan en winkelstraten te druk worden, dan kunnen ze worden gesloten. 

Mondkapjes blijven binnen verplicht, en klanten moeten zoveel mogelijk alleen naar de winkel 
komen, benadrukte de premier. Warenmarkten mogen, zolang 1,5 meter afstand wordt 
gehouden, volledig open. 

Nederland begint vanaf morgen  met de inentingen met het coronavaccin van Janssen. Dat 
kondigde zorgminister Hugo de Jonge aan tijdens de persconferentie dinsdag. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft onderzoek gedaan naar een zeldzame 
combinatie van trombose en een lager aantal bloedplaatjes. Dat is inderdaad een zeer 
zeldzame bijwerking van het vaccin, stelde de EMA vast, maar de voordelen wegen op tegen 
de nadelen. Die bevinding is voor het kabinet genoeg om weer met het middel te prikken, 
aldus De Jonge. 

Daarmee blijft Nederland volgens hem op koers in het vaccinatieprogramma. Bron: De 
Stentor, 20 april 2021.  
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Zo reageert Nederland op einde avondklok en comeback horeca: ‘Dit komt 
heel onverantwoord over’ 

De terrassen open, avondklok weg, scholen en onderwijsinstellingen verder open, thuisbezoek 
van één naar twee personen, de detailhandel die verder opent, honderd mensen bij uitvaarten 
en theorie-examens die weer mogen worden afgenomen: Nederland gaat volgende week verder 
van het slot. Hoe reageren organisaties op de versoepelingen? 

Volgens FNV Zorg & Welzijn speelt het kabinet ‘Russisch roulette’ met de ziekenhuiszorg. 
‘Het is volle bak in de ziekenhuizen, er is een hoog ziekteverzuim en operatiekamers zijn 
gesloten omdat medewerkers meehelpen op de intensive cares. Het beleid is nog steeds: alle 
hens aan dek’, zegt bestuurder Elise Merlijn. Ze snapt dat de samenleving snakt naar 
versoepelingen. ‘Maar ik vraag me af hoe blij mensen straks zijn als ze voor een gesloten 
ziekenhuisdeur staan.’ 

Ook beroepsorganisatie NU’91 maakt zich zorgen. ‘Iedereen wil versoepelen, wij ook. Maar 
dat kan alleen als het niet leidt tot meer ziekenhuisopnames’, zegt een woordvoerder. Dat is 
met de versoepelingen zoals ze nu op tafel liggen alleen mogelijk als iedereen zich aan de 
coronamaatregelen houdt, zegt hij. ‘En dat is een utopie. Deze versoepelingen komen dus nog 
echt te vroeg.’ 

Vakbond CNV zegt daarentegen dat de versoepelingen geen dag te vroeg komen. Te veel 
bedrijven in de horeca en detailhandel staan volgens de bond momenteel op omvallen na 
maanden van sluiting, wat veel mensen hun baan dreigt te kosten. Een structurele opening 
zou de werkgelegenheid ten goede komen: in de horeca werken ongeveer een half miljoen 
mensen, in de detailhandel achthonderd duizend. ‘Deze groep moet zo snel mogelijk weer aan 
het werk.’ 

Ziekenhuisdirecteur Marjolein Tasche noemt de versoepelingen echter een heel risicovolle 
gok. ‘Het komt op mij als heel onverantwoord over’, zegt de baas van het Franciscus Gasthuis 
& Vlietland in actualititeitenprogramma De Vooravond. Tasche wijst erop dat de druk op de 

zorg in haar ziekenhuis in Rotterdam-Noord nog altijd hoog is. ‘Medewerkers lopen op hun 
tandvlees’, zegt ze. En volgens haar is het Franciscus Gasthuis niet het enige ziekenhuis dat 
er zo voorstaat. 

Volgens FNV-bestuurder Edwin Vlek, die zich bij de vakbond richt op de horeca, biedt het 
openen van de terrassen geen oplossing voor een groot deel van de cafés en restaurants. ‘Het 
is fijn dat de horeca weer iets mag en dat er weer iets van perspectief is. We zijn wel 
teleurgesteld door de beperkingen die dit met zich meebrengt, waardoor de versoepelingen 
niet direct bijdragen aan herstel van de sector, alleen in minimale mate’, aldus Vlek. Door de 
vele nog altijd geldende beperkingen kan er volgens hem eigenlijk niet echt gesproken worden 
van een opening van de horeca. 

Kijken naar wat wel kan in de horeca in plaats van wat niet, is juist nu belangrijk, geeft Vlek 
verder aan. ‘Kijk bijvoorbeeld naar de hotels. Vakantiegangers in deze hotels verplaatsen zich 
nu buiten de hotels om elders eten te halen. Dit terwijl ze als een soort van besloten groep in 
het hotel dit veel beter kunnen doen in de hotel-restaurants zelf.’ Ook voorziet de FNV’er dat 
de handhaving straks lastig zal blijven doordat de terrassen al om 18.00 uur dicht moeten. 

Winkeliers vinden de versoepelingen een belangrijke stap vooruit. ‘Mensen zijn blij weer veilig 
en zonder afspraak in hun favoriete winkel te kunnen kopen. Voor ondernemers betekent het 
meer kansen voor broodnodige omzet’, zo reageert winkeliersorganisatie INretail.  ‘Laat deze 
stap van het kabinet daarom ook de opmaat zijn naar een snelle volgende.’ Pas als alle 
belemmeringen weg zijn is ‘echt ondernemen’ volgens de organisatie weer mogelijk. Zolang er 
nog beperkende maatregelen gelden, blijft steun van de overheid bovendien noodzakelijk, 
benadrukt de brancheclub. 

INretail denkt ook dat ondernemers met non-foodwinkels het kabinet waarschijnlijk nog heel 
lang nodig zullen hebben om schulden op een realistische manier te kunnen aflossen. Dit is 
omdat ze ook weer investeringsvermogen zullen moeten opbouwen. ‘Al het geld is afgelopen 
jaar in de zaak gestopt en nog steeds. Daarnaast zijn enorme schulden opgebouwd. Voor die 
situatie moet een oplossing komen.’ 
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Het verruimen van de bezoekregeling van één naar twee personen op één dag is een stap in 
de goede richting in de strijd tegen vereenzaming van ouderen, zegt ouderenbond Anbo. ‘We 
horen van mensen die bellen of mailen dat ze veel eenzamer geworden zijn. Voor hen is dit 
een uitkomst’, zegt de woordvoerder. 

Studentenorganisaties en het hoger onderwijs zijn opgetogen dat studenten vanaf volgende 
week maandag weer gemiddeld één dag per week fysiek onderwijs kunnen volgen. ‘Studenten 
hebben lang gewacht om weer naar de campus te mogen en nu is het eindelijk zo ver’, reageert 
voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Hij noemt de eerste 
versoepeling broodnodig om jongeren weer een klein beetje ruimte te geven. 

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemt het ‘een grote opluchting voor studerend 
Nederland om terug de collegebanken in te mogen’. Voorzitter Dahran C ̧oban stelt vast dat 

maanden online-onderwijs ‘hun tol hebben geëist’. ‘Je medestudenten en docenten weer 
kunnen zien is een enorme opsteker.’ Eén dag per week weer fysiek naar hbo of universiteit 
gaan gaat hopelijk het verschil maken voor studenten, zodat we op een positieve manier dit 
studiejaar kunnen afronden, aldus C ̧oban. 

Ook de hogescholen en universiteiten zijn positief. ‘Dit is waar we al zo lang naar toeleven’, 
zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. ‘Na ruim vier maanden 
grotendeels online-onderwijs, staan studenten, docenten en medewerkers in het hbo te 
trappelen elkaar weer op de campus te ontmoeten.’ Ook Pieter Duisenberg, de voorzitter 
van universiteitskoepel VSNU, spreekt van ‘een opsteker voor onze studenten‘. Hij zegt dat 
de universiteiten ‘er alles aan gaan doen om zo snel mogelijk meer fysieke ontmoeting te 
faciliteren‘. ‘Via colleges, werkgroepen, maar ook in onze universiteitsbibliotheken en andere 
gebouwen.’ Bron: De Stentor, 20 april 2021.  

Ernst Kuipers denkt dat meer ziekenhuisopnames voorkomen kunnen 
worden dan berekend 

Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers vermoedt dat mogelijk meer ziekenhuisopnames 
voorkomen kunnen worden dan de Gezondheidsraad heeft berekend als meer mensen een 
eerste prik van een coronavaccin krijgen. De tweede prik moet worden uitgesteld als die 
strategie wordt gevolgd. 

Volgens de Gezondheidsraad kan het één tot vijf ziekenhuisopnames per dag schelen als de 
termijn tussen twee prikken voor alle vaccins zou worden opgerekt tot 12 weken. Meer mensen 
zijn dan al gedeeltelijk beschermd tegen Covid-19. Kuipers, die voorzitter is van het Landelijk 
Netwerk Acute Zorg (LNAZ), denkt op basis van ervaringen in onder meer het Verenigd 
Koninkrijk dat het effect weleens groter zou kunnen zijn. Ook als de Gezondheidsraad wel 
gelijk heeft en slechts enkele opnames worden vermeden, is het al de moeite waard, vindt 
Kuipers. ‘We hebben alle capaciteit keihard nodig, ook voor de reguliere zorg. Die staat 
ontzettend onder druk. De oplossing moet echt komen van het vaccineren’, zegt hij. 

Alles bij elkaar ziet Kuipers een precair beeld. ‘Ik verwacht dat het kabinet het de komende 
dagen zal blijven volgen’, zegt hij. Er is volgens Kuipers weinig speelruimte, maar 
versoepelingen als het loslaten van de avondklok en het verruimen van thuisbezoek tot twee 
personen ziet hij niet als te grote stappen. ‘Van het opschuiven van de avondklok zagen we in 
de ziekenhuizen ook geen enkel effect.’ Bron: De Stentor, 20 april 2021.  

OMT adviseert te wachten met versoepelingen tot na de piek 

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet met klem geadviseerd te 
wachten met de vandaag aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen, totdat 
vaststaat dat de piek inderdaad achter ons ligt. En dat is volgens de deskundigen op basis 
van de huidige getallen nog onduidelijk. 

Dat staat in het jongste OMT-advies dat zorgminister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer 
heeft gestuurd. Ondanks de waarschuwingen heeft het kabinet besloten dat volgende week de 
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avondklok wordt opgeheven, de terrassen open mogen, en er meer ruimte komt voor onder 
meer winkels en het hoger onderwijs. 

Het OMT constateert wel dat de epidemie zich op een plateau of nabij de piek bevindt. Dat 
geldt ook voor het aantal ziekenhuis- en ic-opnames. Van een daling is evenwel nog geen 
sprake. Alle indicatoren wijzen nog steeds op een situatie passend bij het risiconiveau 'zeer 
ernstig'. 

Vergeleken met een week geleden is het OMT wel iets minder somber over het effect van de 
versoepelingen. De timing daarvan lijkt de hoogte en het tijdstip van de piek niet langer te 
beïnvloeden", maar drukt waarschijnlijk wel de snelheid waarmee de huidige golf zal gaan 
dalen. Hoe later er versoepeld wordt, hoe sneller de druk op de zorg wordt verlicht. Bron: De 
Stentor, 20 april 2021. 

Kabinet neemt ‘verantwoord risico’ door sneller te versoepelen dan OMT 
adviseert 

Het kabinet neemt een 'verantwoord risico' door sneller te versoepelen dan het Outbreak 
Management Team adviseert. Uit zojuist gepubliceerde Catshuismemo's blijkt dat de RIVM-
modellen wel enige ruimte bieden. 

Onder alle scenario's -van snel versoepelen tot nog enkele weken wachten- blijft de piek van 
de totale IC-bezetting even hoog (tot 900 bedden) en zet de daling op hetzelfde 
moment in: eind april, begin mei moet het totaal aantal bezette bedden afnemen. 
 
De rekenmeesters waarschuwen dat deze modellen gebaseerd zijn 'op de meest gunstige 
aannames' over effectiviteit van vaccins en naleving van basismaatregelen. Daarom vindt het 
OMT het ook verstandiger om niet al 28 april de eerste openingsstap te zetten, maar te 
wachten tot de daling daadwerkelijk geconstateerd wordt. 
 
Het kabinet kiest dus anders en gaat volgende week terrassen en winkels openen. Volgens de 
grafieken van Van Dissel betekent dat slechts een iets tragere afname van de totale 
bedbezetting vanaf half mei. Begin juni liggen er volgens dit model nog minder dan vijfhonderd 
coronapatiënten op de intensive cares. Bron: De Stentor, 21 april 2021. 

Hoofd IC Jeroen Bosch ziekenhuis vindt het niet verstandig om 8000 
mensen naar de Efteling te laten komen 

Het is niet verstandig om aanstaande zaterdag achtduizend mensen te laten deelnemen aan 
de voorgenomen Fieldlab-proef in de Efteling. Dit zegt hoofd ic-afdeling Peter de Jager van 
het Jeroen Bosch-ziekenhuis in Den Bosch tegen BNR. ‘Ik heb er geen vertrouwen in.’ 

Volgens De Jager is de situatie op de ic's vergelijkbaar met die van vorig jaar. ‘Dat maakt het 
wel toch vrij apart, wat we in de ziekenhuizen zien is dat de ic's steeds voller stromen. Het 
is onwerkelijk, dat wat achter de klapdeur op de ic gebeurt niet doordringt tot de mensen 
buiten.’ De Jager begrijpt de behoefte, maar het is voor het ziekenhuis wel lastig. 

Het kabinet lijkt te anticiperen op een daling van het aantal opnames met het oog op het 
toenemende aantal vaccinaties. Volgens De Jager gaat dat argument echter mank. ‘Wat we op 
de ic krijgen, zijn mensen die nog niet gevaccineerd zijn: zeventigers, tachtigers, maar ook 
zestigers, vijftigers en nog jonger. Dat vergeten de mensen. Het lijkt erop dat de haven in zicht 
is en dat we vlak ervoor kapseizen.’ Bron: De Stentor, 20 april 2021.    

Weer meer nieuwe coronabesmettingen 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen dinsdagochtend en 
woensdagochtend 8530 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 1682 meer dan 
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dinsdag, toen 6848 positieve tests werden gemeld. Aanvankelijk berichtte het RIVM dinsdag 
6871 over nieuwe gevallen, maar dat aantal werd iets naar beneden bijgesteld. 

Het aantal coronagevallen is op woensdagen vaak wat hoger dan op andere dagen. Het nieuw 
gemelde aantal is lastig te vergelijken met dezelfde dag een week geleden. Toen werden 5456 
gemeld, maar dat lage aantal kwam door een technische storing bij de GGD'en. De volgende 
dag werden de niet doorgegeven gevallen alsnog gemeld. 

Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 57.003 positieve testresultaten geregistreerd. Dat 
komt neer op gemiddeld 8143 nieuwe gevallen per dag. Bron: De Stentor, 21 april 2021. 

Ruim 8500 nieuwe besmettingen, instroom in ziekenhuizen opnieuw 
hoog 

Er zijn vandaag door het RIVM 8530 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. 
Het aantal besmettingen is daarmee ongeveer twintig procent hoger dan twee weken 
geleden. In de ziekenhuizen blijft de instroom hoog.  

In de ziekenhuizen worden op de verpleegafdelingen tweehonderd zes en negentig nieuwe 
coronapatiënten opgenomen, op de intensive cares zevenenveertig. Daarmee is de daling in 
het aantal nieuwe opnames, die vorige week even leek op te treden, verleden tijd. Het aantal 
nieuwe opnames ligt nu gemiddeld over zeven dagen iets boven het niveau van een week 
geleden, zowel op de ic's als op normale afdelingen. 

Het kabinet besloot gisteren tot versoepelingen van het coronabeleid, hoewel het OMT ‘met 
klem’ adviseerde nog niet zover te gaan. De adviseurs van het kabinet vinden dat eerst een 
duidelijke daling zichtbaar moet zijn in het aantal nieuwe opnames. Daarvan is dus nog geen 
sprake. 

De bezetting van de ziekenhuizen - het aantal bedden waarop een coronapatiënt ligt - nam 
ten opzichte van gisteren wel iets af. In totaal zijn nu 2614 patiënten met Covid-19 
opgenomen, 39 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Van deze mensen liggen er 822 op de intensive care, en 1792 op een 
verpleegafdeling. 

Ten opzichte van vorige week zijn er wel meer patiënten opgenomen. Toen waren het er 2499, 
van wie 784 op de intensive care. Het kabinet rekent erop dat deze aantallen op korte termijn 
zullen gaan afnemen.  

De bezetting van de ziekenhuizen volgt een iets ander patroon dan de instroom. Dat komt 
onder meer doordat mensen vaak lang in het ziekenhuis liggen (op de ic gemiddeld iets meer 
dan twee weken). Veranderingen in de bezetting zijn het saldo van het aantal nieuwe patiënten 
en het aantal patiënten dat ontslagen wordt of overlijdt.  

Het weekgemiddelde van het aantal besmettingen is voor het eerst sinds begin januari boven 
de achtduizend uitgekomen. Daarbij moet worden aangetekend dat het aantal meldingen eind 
vorige week iets hoger uitviel door een storing. Ook als daarvoor gecorrigeerd wordt, lopen de 
cijfers op.  Bron: De Stentor, 21 april 2021.  

Verdubbeling aantal nieuwe besmettingen in deel Gelderland, negatief 
record voor Hattem 

Het aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland is ten opzichte van gisteren fors 
gestegen. Afgelopen etmaal testten 744 mensen positief op het virus, ruim 200 meer dan een 
dag eerder (532). Liefst acht gemeenten zijn vandaag donkerrood gekleurd op de coronakaart, 
met Hattem als ‘koploper’ van de regio. 
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De enorme stijging van het aantal nieuwe besmettingen komt vooral door een verdubbeling 
van het aantal vastgestelde besmettingen in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 
Daar kregen tussen dinsdag 10.00 uur en vanochtend 10.00 uur liefst 413 mensen een 
positief testresultaat. Gisteren waren dat er nog 176. 

Ook in IJsselland namen de besmettingscijfers toe, al was dit slechts een minieme stijging: 
van 194 naar 196 positieve tests. In Flevoland was juist een daling zichtbaar. Daar werden 
135 nieuwe coronagevallen vastgesteld, 25 minder dan gisteren. Van deze drie 
veiligheidsregio’s werd alleen in IJsselland een sterfgeval gemeld. 

De stijging in Noord- en Oost-Gelderland is ook terug te zien op onze coronakaart. Vijf 
gemeenten uit die regio zijn donkerrood gekleurd, en in totaal acht in Oost-Nederland. 
Daarvan steekt Hattem er vandaag met kop en schouders bovenuit. 

In die gemeente werden 14 besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal sinds de uitbraak 
van Covid-19 en liefst 12 meer dan gisteren. Gekeken naar het aantal besmettingen per 
100.000 inwoners - de maatstaf die het RIVM hanteert - betekent dit 114,7 positieve tests. 
Daarmee staat Hattem landelijk in de top-5. Bron: De Stentor, 21 april 2021.  

Onvermijdelijk dat er geëxperimenteerd wordt met evenementen in de 
vorm van fieldlabs 

Het is onvermijdelijk dat geëxperimenteerd wordt met evenementen in de vorm van fieldlabs, 
terwijl ook nog steeds strenge coronaregels gelden. Dat zegt demissionair zorgminister Hugo 
de Jonge. Dat bijvoorbeeld maar weinig mensen bij begrafenissen mogen zijn, kan niet de 
enkele reden zijn om dan maar helemaal niets meer te willen uitproberen. 

Met toegangstesten mogen mensen alleen naar een evenement of activiteit met een negatieve 
coronatest. De fieldlabs zijn veelal grote evenementen waarmee geëxperimenteerd wordt. 

‘Ik heb me verbaasd over de manier waarop de afgelopen tijd is bericht over fieldlabs en 
toegangstesten’, foeterde De Jonge tijdens de persconferentie. Het kabinet kreeg veel kritiek 
van zorgmedewerkers en partijen in de Tweede Kamer. Zij zijn het er niet mee eens dat er 
grote evenementen worden georganiseerd, terwijl er nog steeds veel coronapatiënten op de 
intensive care komen. Ook de zevenhonderd miljoen die is uitgetrokken voor de 
toegangstesten, stuitte op veel bezwaar. 

Volgens De Jonge geeft het kabinet met het toegangstesten en de fieldlabs juist gehoor aan 
een roep van een grote meerderheid in de samenleving én in de Tweede Kamer. De 
toegangstesten zijn er om eerder en meer dingen mogelijk te maken. Zo zijn ze de bedoeling 
geweest en zo zijn ze ook gestart. Als toegangstesten niet tot extra mogelijkheden leiden, 
bijvoorbeeld voor theaters of pretparken, zijn ze overbodig, benadrukte de bewindsman. Bron: 
De Stentor, 2021. 

Rutte  respecteert het besluit 538 Oranjedag af te blazen 

Demissionair premier Mark Rutte respecteert het besluit dat het Koningsdagfeest van Radio 
538 in Breda komende zaterdag na de ophef is afgeblazen. Wel vindt hij dat dergelijke 
proefevenementen hard nodig zijn. 538 Oranjedag, onderdeel van Fieldlab Evenementen, werd 
maandag afgelast na kritiek van onder meer een nabijgelegen ziekenhuis en de horeca. 

‘Ik respecteer dat de burgemeester zo'n besluit neemt. Ook omdat hij op een gegeven moment 
zag dat er demonstraties van allerlei groepen werden aangekondigd’, zei Rutte dinsdag tijdens 
de coronapersconferentie. Maar net als demissionair zorgminister Hugo de Jonge vindt 
Rutte de experimenten echt nodig, benadrukte hij. ‘Om ervaring op te doen en om te kijken 
wat kan wel en wat kan niet.’ Bron: De Stentor, 20 april 2021.   



169 

 

Onderzoekers: grootschalig testen van bevolking helpt om coronavirus in 
kaart te brengen 

Grootschalig testen kan helpen om beter zicht te krijgen op de verspreiding van het 
coronavirus in lokale brandhaarden. De GGD gaat dit gebruiken als extra middel om corona 
en andere infectieziekten te bestrijden.   

Dat staat in een nieuw rapport over vier pilots met grootschalig testen in Lansingerland, 
Rotterdam-Charlois, Dronten en Bunschoten, dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) 
in ontvangst heeft genomen. De pilots zijn intensief gevolgd door zowel gedragsonderzoekers 
als epidemiologen. Dat heeft volgens De Jonge een schat aan informatie opgeleverd. 

Bij de pilots werden alle inwoners uitgenodigd om zich te laten testen op corona, ongeacht of 
zij klachten hadden. ‘De onderzoeken laten vooral een hoge testbereidheid zien als het gevoel 
van urgentie onder de bevolking hoog is’, schrijven de onderzoekers. Zo liet in Lansingerland 
naar aanleiding van een uitbraak van de Britse variant twee derde van de bevolking zich 
testen. In Dronten, waar géén directe aanleiding was voor grootschalig testen, was de opkomst 
met achtentwintig procent veel lager. 

In Bunschoten hielp de pilot mogelijk bij het tijdig opsporen van het virus, schrijven de 
onderzoekers. Tijdens de pilotperiode nam het aantal besmettingen toe met 20 procent. In de 
tweede helft van de pilot nam het aantal besmettingen in de rest van de regio Utrecht toe, 
terwijl Bunschoten stabiliseerde. Dat duidt er volgens de onderzoekers op dat de pilot hielp 
bij het voorkomen van verdere verspreiding. 

Ook in Lansingerland hielp de pilot waarschijnlijk tegen de verspreiding van het virus, staat 
in het rapport. De onderzoekers concluderen dat de acute uitbraak in de gemeente is 
ingeperkt en waarschijnlijk beperkt is gebleven door een optelsom van factoren, waaronder 
het grootschalig testen. De onderzoekers zijn wel voorzichtig met hun conclusies en vinden 
dat het precieze effect extra moet worden onderzocht. 

De onderzoekers pleiten ervoor grootschalig testen alleen in te zetten bij risicovolle situaties 
of ernstige uitbraken omdat de kosten hoog zijn. In de toekomst moeten de kosten per test 75 
tot 100 euro bedragen. Een onderzoek zoals in Lansingerland zou daarmee drie tot vier miljoen 
euro kosten. Bron: AD, 21 april 2021.   

 

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt samen 
met burgemeester Melis van de Groep van Bunschoten ontvangen door een Spakenburgse in 
de traditionele klederdracht. Voor het gezelschap staat de lekkernij Spakenburgs hart al 
klaar. © ANP 
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Bunschoten weer even in het middelpunt: Hugo de Jonge haalt resultaten 
van grootschalig testen op 
 
Even was Bunschoten vanmiddag weer het ‘corona epicentrum’ van Nederland. Minister Hugo 
de Jonge nam in de haven van Spakenburg de resultaten in ontvangst van de pilot 
Risicogericht Grootschalig testen. Die werd in vier gemeenten, waaronder Bunschoten, 
gehouden. 
 
Op veilige afstand en in de buitenlucht kreeg De Jonge het rapport uitgereikt. Behalve 
Bunschoten waren ook Lansingerland, Dronten en Rotterdam-Charlois onderdeel van het 
project, waar GGD’s, gemeenten en wetenschappers bij betrokken waren. Bang voor een 
besmetting met het coronavirus hoefde het handvol genodigden en pers niet te zijn. ‘Een 
dubbele longontsteking’, lag volgens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 
die bijna uit zijn jasje woei, meer voor de hand. Bron: AD, 21 april 2021. 
 

 

Hoe sluitingsregels in horeca handhaven 

‘Ik heb echt geen idee hoe ik de sluitingsregels straks moet handhaven. Dat wordt de grootste 
uitdaging.’ Dat zegt horecaondernemer Johan de Vos over de door het demissionair kabinet 
besloten tijd van 18.00 uur tot wanneer terrassen open mogen zijn vanaf 28 april. De Vos 
heeft in Breda twee zaken en leidde eerder al een grote groep horecaondernemers uit Breda 
die ludieke acties bedacht als protest tegen het sluiten van de horeca. 
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De Vos heeft geen goed woord over voor het besluit van de overheid om de terrassen alleen 's 
middags open te stellen. ‘Onbegrijpelijk. Als ik een ding echt onverantwoord vind, is het 
terrassen open tot 18.00 uur. Die snap ik niet. Ik denk dat Rutte maar half weet wat voor 
ellende hij zich op de hals gaat halen.’ Bron: De Stentor, 20 april 2021. 
 
Het is goed dat de terrassen weer opengaan, maar voor boa's en politie is het onhandig dat 
het demissionair kabinet daarbij een vroege sluiting van 18.00 uur heeft aangekondigd. 
Voorzitters van de boa- en politiebonden verwachten extra druk op de handhaving als 
terrasgasten zich na zessen zullen verplaatsen, naar bijvoorbeeld parken. 
 
‘Als iedereen tegelijk weg moet van het terras, dan gaan mensen zich massaal in groepen 
verspreiden’, zegt Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond. ‘Daar is niet tegen op 
te handhaven.’ Ook Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP, zet zijn vraagtekens 
bij de aangekondigde versoepelingen. ‘We juichen het altijd toe als er door een verandering 
van maatregelen minder gehandhaafd hoeft te worden. Maar het is nog maar de vraag of 
iedereen na een gezellige dag op het terras met elkaar netjes weer om 18.00 uur naar huis 
gaat.’ Bron: De Stentor, 20 april 2021. 
 
 

 

Inhalen theorie-examens rijvaardigheid 

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) start 28 april met het inhalen van de 
400.000 theorie-examens die sinds 15 december vanwege de strenge coronamaatregelen niet 
afgenomen konden worden. ‘De praktijkexamens konden we al sinds maart weer afnemen, de 
theorie miste nog’, zegt een woordvoerder. ‘We zijn superblij dat we weer aan het werk 
kunnen’, klinkt het vanuit het CBR. 

De achterstanden zijn enorm. ‘We zijn sinds maart weer praktijkexamens aan het afnemen, 
maar ook daar hebben we een achterstand van 300.000 examens. Dat hebben we niet één-
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twee-drie ingelopen’, zegt de woordvoerder. In totaal moet het bureau dus een achterstand 
van 700.000 examens zien weg te werken. Bron: De Stentor, 20 april 2021. 

 

De haven van Urk  © Foto Freddy Schinkel  
 

Opvallend veel Urkers hebben antistoffen tegen corona  
 
De uitslagen van het onderzoek van bloedbank Sanquin naar groepsimmuniteit op Urk zijn 
bekend: achtendertig procent van de bloeddonoren op Urk heeft antistoffen tegen het 
coronavirus. ‘Het is opvallend hoog en veel meer dan het landelijke gemiddelde, maar het is 
niet voldoende voor groepsimmuniteit’, zegt onderzoeker Hans Zaaijer. 
 
Arts-microbioloog Zaaijer, werkzaam voor Sanquin en actief als hoogleraar aan de Universiteit 
van Amsterdam en voor het Amsterdam UMC, kondigde vorige maand een onderzoek naar de 
groepsimmuniteit op specifiek Urk aan nadat het vissersdorp in een paar maanden tijd van 
landelijke koploper met meeste coronabesmettingen naar de plaats met amper besmettingen 
ging. Groepsimmuniteit kon hier mogelijk een verklaring voor zijn. 
 
Vorige week werd bloed van inwoners van Urk ingezameld en onderzocht hoeveel Urkers 
antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed hadden. Antistoffen vormen een natuurlijke 
afweer van het lichaam tegen virusinfecties. 
 
‘We kunnen nu zeggen dat grofweg achtendertig procent van de Urkers antistoffen tegen het 
coronavirus heeft. Het zou iets meer of minder kunnen zijn dan achtendertig procent van de 
totale bevolking omdat we niet van een heel grote groep bloed hebben afgenomen en de 
steekproef dus niet heel groot was’, zegt Zaaijer, die niet wil delen hoeveel Urkers precies 
hebben meegedaan aan het onderzoek dat is gedeeld met de GGD Flevoland. 
 
In het hele land heeft meer dan eenentwintig procent van de bloeddonoren antistoffen tegen 
het coronavirus in hun bloed. ‘Urk heeft met 38 procent een van de hoogste percentages van 
het hele land’, weet Zaaijer. ‘Toch is er op Urk geen sprake van groepsimmuniteit, waarbij het 
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virus zich lastig kan verspreiden omdat veel mensen verspreid zijn. ‘Dan moet zeker zestig 
procent van de mensen antistoffen hebben.’ 
 
De afgelopen weken waren er weer relatief veel positieve coronatesten op Urk. Onlangs zijn in 
verzorgingshuis Talma Haven drie ouderen positief getest en in een week tijd zijn vijf inwoners 
opgenomen in het ziekenhuis. Bron: De Stentor, 20 april 2021.  
 
 

Eén op de zes Bunschoters heeft corona gehad 
 
Het grootschalig testen in Bunschoten zit er op. Zes weken lang konden inwoners van de 
gemeente zich, ook zonder klachten, laten testen in de gemeente. Een derde golf tekende zich 
daardoor in de testcijfers zichtbaar af. Inmiddels heeft bijna één op de zese Bunschoters het 
virus onder de leden gehad. Hoe het kan dat het virus zo sterk opduikt in de gemeente?  
 
Kennelijk zijn wij gevoeliger voor golven’, concludeert burgemeester Melis van de Groep een 
dag voor de pilot afloopt. Wie naar de cijfers van Bunschoten kijkt, kan niet anders dan ook 
die conclusie trekken. Drie duidelijke pieken zijn zichtbaar: één in oktober, één in december 
en één in februari.  Bron: AD, 2o maart 2021. 

 
Verpleeghuizen versoepelen nauwelijks maatregelen, grote zorgen om 
welzijn ouderen 
 
Verpleeghuizen versoepelen de regels nog nauwelijks, ondanks dat een groot deel van de 
bewoners is ingeënt. De meeste ouderen mogen hun geliefden niet knuffelen, de restaurants 
blijven veelal dicht en bezoekregelingen blijven overeind. Onterecht, zeggen onderzoekers. 
 
‘Verpleeghuizen lopen voorop met vaccineren, er kan meer.’ Dat stellen onderzoekers van de 
Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg en het Universitair Kennisnetwerk 
Ouderenzorg Nijmegen, die al een jaar 76 verpleeghuizen verspreid over het land volgen. In 
hun vierde monitor, die vandaag verschijnt, concluderen de onderzoekers dat verpleeghuizen 
de teugels nog nauwelijks laten vieren. Met als gevolg dat veel ouderen blijven worstelen met 
eenzaamheid en isolement.  
 
In de monitor beantwoordden negenenvijftig locaties vragen over de gevolgen van het 
vaccineren binnen het verpleeghuis. Begin april was bijna tachtig procent van de bewoners 
ingeënt.  Dat percentage lag in de meeste verpleeghuizen zelfs hoger. Het aantal gevaccineerde 
medewerkers verschilt sterk. Er zijn locaties met een geschatte vaccinatiegraad van meer dan 
tachtig procent, maar op andere locaties ligt die vermoedelijk lager dan zestig procent. ‘De 
WHO zegt dat een vaccinatiegraad van zestig à zeventig procent nodig is om mensen te 
beschermen. Die is er in de verpleeghuizen. Het aantal besmettingen neemt drastisch af, dus 
die signalen moeten leiden tot versoepelingen’, concludeert Jan Hamers, hoogleraar 
Ouderenzorg.  
 
Toch zijn verpleeghuizen huiverig. Ze zeggen de coronamaatregelen nog te handhaven, omdat 
die nu eenmaal in de samenleving gelden. Ook wordt in sommige huizen gewacht totdat alle 
bewoners zijn ingeënt. ‘Er is een zekere angst en onzekerheid, en dat begrijp ik’, aldus Hamers. 
In het voorjaar kregen verpleeghuizen immers veel kritiek over het hoog oplopende aantal 
besmettingen en de vele overlijdens. ,,Ze blijven bang voor een uitbraak, waarbij de 
samenleving over hen heen valt. Er zullen altijd mensen zijn die zich niet laten vaccineren en 
er zal altijd een risico op een uitbraak blijven. Dus als verpleeghuizen durven te versoepelen, 
moeten we achter ze staan.’’ 
 
Nu komen in vier op de tien verpleeghuizen nog geen kleinkinderen op bezoek. Ook moeten 
bezoekers nog een tijd afspreken in drie op de tien huizen. Knuffelen is nog vrijwel nergens 
toegestaan. En op de meeste locaties blijven beschermende materialen, zoals mondkapjes, 
verplicht. ‘Die bezoekregelingen zijn echt gedateerd. Tegelijkertijd zijn er grote zorgen over het 
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welzijn van ouderen. Naasten en medewerkers vrezen voor blijvende schade. Ze zien hoe de 
gezondheid van bewoners achteruit is gegaan, ouderen herkennen hun naasten niet altijd 
meer’, stelt Hamers.  
 
Om de risico’s te beperken, kunnen verpleeghuizen bijvoorbeeld werken met sneltesten van 
bezoekers. ‘Ja, er komen ongevaccineerde mensen binnen. En nee, je kunt ze niet verplichten 
zo’n test te doen, maar een groot deel zal daaraan meewerken’, denkt Hamers.  
 
Sterker, door dergelijke versoepelingen kunnen verpleeghuizen een natuurlijk fieldlab worden. 
In verpleeghuizen kunnen groepen ouderen bijvoorbeeld best in het restaurant eten. Hamers: 
‘Nee, ik roep niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik roep op tot gezond verstand. Ik vind 
dat verpleeghuizen weloverwogen, in overleg met cliënten, naasten en medewerkers meer 
kunnen. Je kunt hier vooruit leren.’ 
 
Overigens zien de onderzoekers wél dat ouderen bijna overal naar de kapper of pedicure 
mogen en bijvoorbeeld weer fysiotherapie kunnen krijgen. Ook mogen ze op alle locaties naar 
buiten en zijn er op de meeste locaties weer groepsactiviteiten.  Bron: AD, 21 april 2021. 
 
 
Plots ging 'witte jas' uit bij Rutte en De Jonge: coronacurve daalt hoe dan 
ook 
 
Zorgpersoneel schiet in paniek, virologen vrezen een nieuwe piek, maar toch waagt het kabinet 
de gok en kiest het voor versoepelingen. Een trendbreuk na een jaar behoedzaam 
coronabeleid. Waarom? 
 
Ongelooflijk spannend. Premier Mark Rutte was dinsdagavond openhartig toen hij de 
heropening van terrassen en winkels aankondigde. De ziekenhuizen zagen uitgerekend die 
dag een recordaantal nieuwe patiënten (driehonderd) sinds begin 2021 en experts van het 
OMT (ooit heilig) waarschuwden ‘met klem’ dat het te vroeg is voor versoepelingen. En toch 
durfden Rutte en De Jonge het aan om ‘stap één’ van het openingsplan te zetten. ‘We kunnen 
ons heel weinig tegenvallers permitteren’, zei Rutte. Bron: AD, 21 april 2021. 
 

ECDC: geen coronamaatregelen voor gevaccineerden 

Er zijn geen coronamaatregelen nodig als gevaccineerden elkaar treffen, dat stelt het EU-
agentschap European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 

Als twee mensen of huishoudens die volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus elkaar 
ontmoeten, is het niet nodig dat ze afstand van elkaar houden of mondkapjes dragen, vindt 
het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Het EU-agentschap stelt 
in een nieuwe richtlijn dat lidstaten 'kunnen overwegen' dit soort maatregelen te versoepelen. 

Wanneer jongeren en mensen van middelbare leeftijd van wie er één wel is gevaccineerd en 
één niet elkaar ontmoeten, kan de 1,5 meter ook overboord wat het ECDC betreft. Dat geldt 
niet voor mensen die een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte door het coronavirus. 

Ouderen die zijn gevaccineerd zouden volgens de Europese instantie wel afstand moeten 
blijven houden tot niet-gevaccineerden. Ook in de openbare ruimte en bij grote bijeenkomsten 
blijven sociale afstand en mondkapjes gewenst, oordeelt het ECDC. Het agentschap baseert 
het nieuwe advies aan de lidstaten op de huidige stand van de wetenschap. 

In Nederland is de lijn tot nog toe dat mensen zich ook na vaccinatie moeten blijven houden 
aan voorzorgsmaatregelen, zoals afstand houden tot anderen. Geen enkel vaccin geeft immers 
100 procent bescherming. ‘Is er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins en de 
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beschermingsduur, wordt dit beleid mogelijk aangepast’, meldt de website van het RIVM. 
Bron: De Stentor, 21 april 2021.  

Kabinet: gevaccineerden moeten zich aan de basismaatregelen houden 

Het is van belang dat gevaccineerden zich aan de basismaatregelen tegen het coronavirus 
blijven houden, zoals afstand houden, handen wassen en op openbare plekken binnen een 
mondkapje dragen. Dat benadrukt het ministerie van Volksgezondheid.  

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) kwam woensdag met een 
nieuw advies aan de EU-lidstaten. Als twee mensen of huishoudens die volledig zijn 
gevaccineerd tegen het coronavirus elkaar ontmoeten, is het niet nodig dat ze afstand van 
elkaar houden of mondkapjes dragen, vindt het agentschap. 

‘Op dit moment weten we wel dat gevaccineerden goed beschermd zijn tegen ziekte en sterfte 
door het virus, reageert het ministerie. ‘Maar het is nog niet volledig zeker dat mensen na 
vaccinatie anderen niet meer kunnen besmetten met het virus.’ Het kabinet vindt het 
daarnaast onwenselijk onderscheid te maken tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. 

Het ministerie gaat de nieuwe richtlijn goed bestuderen. ‘Het ECDC noemt een aantal 
specifieke situaties waarin specifieke maatregelen versoepeld kunnen worden. In Nederland 
zijn we daar al mee bezig. Zo worden sommige maatregelen in de verpleeghuizen, waar veel 
van de bewoners en het personeel gevaccineerd zijn, stap voor stap versoepeld.’ Bron: De 
Stentor, 21 april 2021. 

 

Fietsen langs de bekende dorpsgracht van Giethoorn is vanaf Koningsdag overdag niet 
meer mogelijk. Steenwijkerland, waar Giethoorn bij hoort, sluit vanaf die dag voor de rest 
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van het toeristische seizoen de wegen langs de gracht voor fietsers, zodat wandelaars de 
ruimte krijgen.  

Het was vorige zomer geregeld onmogelijk om voldoende afstand te houden in het toeristische 
Overijsselse plaatsje, omdat het er veel te druk was. De gemeente neemt nog extra maatregelen 
als dat nodig is, aldus een woordvoerder. Bron: De Stentor, 21 april 2021. 
 
In Amsterdam gelden geen speciale veiligheidsmaatregelen op Koningsdag, aanstaande 
dinsdag. Volgens burgemeester Femke Halsema geldt op die dag hetzelfde handhavingsregime 
als momenteel van kracht is, omdat de aangekondigde versoepelingen van de 
coronamaatregelen pas een dag later ingaan.  
 
Tijdens een gemeenteraadsvergadering zei Halsema: ‘Er geldt op Koningsdag nog het regime 
dat we op dit moment hebben, en dat zal hetzelfde zijn als op alle andere dagen, waarbij wij 
vanuit het gezag bezig zijn dit zo grondig mogelijk voor te bereiden. Er zijn scenario's gemaakt. 
Het gewone handelingskader geldt ten aanzien van de horeca en ten aanzien van particulieren, 
waarbij er met name op exces gehandhaafd wordt in de parken en op andere plekken.’ Bron: 
De Stentor, 21 april 2021. 

Europees herstelfonds 
 
Het Duitse grondwettelijke hof heeft de weg vrijgemaakt voor een Europees herstelfonds van 
honderden miljarden euro's om de coronacrisis te bestrijden. Rechters van het constitutionele 
hof oordeelden dat bezwaren tegen de financiële steun van enkele Duitsers ongegrond waren. 
Door de klacht kon het herstelfonds, dat lidstaten van de Europese Unie moeten goedkeuren, 
nog niet worden ingezet. 
 
Voor het herstelfonds gaat de Europese Unie op Europees niveau schulden aan. Dat ligt 
onder andere in Duitsland, maar ook in Nederland, gevoelig omdat lidstaten die 
hun huishoudboekje minder goed op orde hebben zo zouden profiteren van de 
hoge kredietwaardigheid van zuinigere landen. In dat licht was de goedkeuring van het 
herstelfonds door de Duitse Bondsdag een grote stap. 
 
Het herstelfonds werd in het leven geroepen na stevige onderhandelingen tussen 
de regeringen van de EU-lidstaten en is het belangrijkste onderdeel van een grotere 
serie coronamaatregelen van in totaal 750 miljard euro. De lidstaten kunnen alleen 
aanspraak maken op het fonds als ze een gedetailleerd herstelplan indienen in Brussel dat 
moet voldoen aan diverse voorwaarden. Bron: De Stentor, 21 april 2021. 

 

Hermitage krijgt half miljoen van publiek 

Het Amsterdamse museum de Hermitage heeft van het publiek een half miljoen gekregen om 

tentoonstellingen te blijven inrichten. Het museum startte een wervingsactie uit vrees om door 

de coronacrisis met een gat in de begroting te blijven zitten. Om dat te dichten is echter nog 

eens vijf ton nodig. 

Het museum aan de Amstel, dat geen vaste collectie heeft, nooit structureel subsidie kreeg en 

het van exposities moet hebben, heeft het afgelopen jaar al volop bezuinigd en zelfs elf 

medewerkers moeten laten gaan. Er kwamen vrijwel geen bezoekers en ook het verhuren van 

zalen was onmogelijk.  

Door voldoende giften hoopt het museum de komende jaren niet met lege handen te staan. 

‘Het is geweldig om te zien hoeveel mensen de Hermitage een warm hart toedragen en ons 

steunen. Het is bemoedigend dat we nu de helft van het benodigde bedrag binnen 

hebben. Maar we zijn er nog niet’, aldus directeur Annabelle Birnie. Bron: De Stentor, 21 april 

2021. 
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Overvolle treinen omdat scholen weer open zijn 

Reizigersvereniging Rover heeft de afgelopen drie weken tweehonderd meldingen over volle 
treinen ontvangen, dat is dertig procent meer dan over de hele maand maart. Rover meldt dat 
reizigers vooral klagen over de treintrajecten waar de NS vanwege de coronacrisis met minder 
treinen is gaan rijden. 

Het toegenomen aantal meldingen komt doordat meer mensen met de trein gaan. In de maand 
maart ging dertig procent van het 'normale' aantal reizigers met de trein. In april is dat veertig 
procent. ‘Sinds mensen mogen winkelen op afspraak en de scholen weer open zijn is het 
drukker in de trein,’ zegt Rover-directeur Freek bos. ‘We hopen dat nu er verdere 
versoepelingen komen de NS ook weer meer treinen inzet.’ 

Een groot deel van de klachten gaat over de intercity's tussen Roermond en Eindhoven, Den 
Haag en Rotterdam, en Gouda en Amersfoort. Daarnaast krijgt de reizigersvereniging 
meldingen over drukte in de sprinters tussen Uitgeest en Amsterdam Centraal. Bron: De 
Stentor, 21 april 2021. 
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Tekort aan personeel deze zomer voor de horeca 
 
De horeca vreest aankomende zomer een tekort aan personeel als de café's en restaurants 
weer open mogen. Door de langdurige sluiting van horecabedrijven heeft veel personeel de 
sector verlaten. Volgens de Stichting Horeca Vakbekwaamheid (SHV) waren er voor de 
coronacrisis 466.000 mensen werkzaam in de horeca. Nu zijn dat er 340.000. 
 
Met de huidige regels voor het beperkt openen van terrassen volgende week zijn er vooralsnog 
genoeg medewerkers, zegt Jimmy Sprokkerees, manager bij Haagse strandtent De Staat. Maar 
hij kan nu geen nieuwe mensen inwerken voor het strandweer, als er mogelijk meer 
versoepelingen komen. ‘Vijftig mensen op het terras zijn er heel weinig voor een 
strandtent. Maar we maken nu niet genoeg omzet om een volwaardig team aan het werk te 
houden en nieuwe mensen aan te nemen voor de komende maanden.’ Bron: De Stentor, 21 
april 2021.  
 
 

ADO-supporters moeten het hele land door voor een sneltest: 
‘belachelijk, dit slaat nergens op’ 
 
ADO-supporters gaan dit weekend massaal naar onder andere Utrecht en Rotterdam. Niet 
voor een uitduel met FC Utrecht of Feyenoord, maar voor een sneltest. De 1700 supporters 
die bij het thuisduel met Fortuna Sittard van zondag aanwezig mogen zijn, dienen veertig uur 
van tevoren een sneltest te doen. Klein probleem: alle sneltestlocaties in de buurt zitten vol. 
 
‘Het is echt belachelijk. Gelukkig kan ik zelf wél testen in de buurt, maar andere mensen 
moeten het hele land door voor een test. Dat gaat toch nergens over?’, zegt Jacco van Leeuwen, 
voorzitter van de supportersvereniging van ADO Den Haag. Bron: AD, 21 april 2021. 



179 

 

 
 

 
 
Dit is verleden tijd. Zondag zitten er bij wijze van experiment 1700 ADO-fans in het Cars Jeans 
Stadion. Foto: Pro Shots © Pro Shots / Mischa Keemink 
 
 
 

 
 
 
Max vierde zijn eerste coronaprik met een ijsje bij de McDrive. Het hele gezin is voorzichtig 
om te voorkomen dat hij besmet raakt. © Jan Kok | Boomerang Fotografie 
 
 

Grote opluchting bij Max (16) die spierziekte heeft: ‘door coronaprik gaat 
mijn wereld weer open’ 
 
Zijn huisarts vertelde hem het goede nieuws. Lang was de 16-jarige Max te jong voor een 
coronaprik, hoewel hij door zijn spierziekte veel gevaar loopt bij een besmetting. Maar nu kon 
de jonge Rotterdammer een afspraak maken. Een dag later zat de eerste prik erin. ‘Ik kijk er 
het meeste naar uit dat ik weer naar school kan.’ 
 
De VWO-scholier zit –op een korte week na- al meer dan een jaar thuis. Een simpel griepje 
met koorts betekent voor hem immers al vaak een opname op de intensive care. Door zijn 
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zeldzame spierziekte verliest hij bij ziekte nog meer spierkracht. Daardoor kan hij zijn longen 
slecht schoon hoesten. 
 
Dus doen Max, zijn ouders én zijn jonge zusje sinds maart vorig jaar hun uiterste best om te 
voorkomen dat corona hun gezin binnendringt. Max gaat niet naar school, vakantie is 
uitgesloten en familie komt niet op bezoek. Als hij twee jaar ouder was, dan had hij vanwege 
zijn spierziekte eerder voorrang gekregen. Maar hij was te jong. Uitzicht op een vaccin was er 
niet. ‘Het werd steeds zwaarder. Buiten onlineles kan ik niets doen.’ 
 
Ik kreeg een privémail van minister Hugo De Jonge. Burgemeester Aboutaleb bleek mijn 
oproep te hebben doorgestuurd. 
Dus stuurde hij minister De Jonge een noodkreet. Premier Rutte, ic-arts Gommers en 
burgemeester Aboutaleb ook. ‘Ik kreeg een privémail van De Jonge. Aboutaleb bleek mijn 
oproep te hebben doorgestuurd.’ 
 
De Jonge vertelde dinsdagavond dat ook 16- en 17-jarigen met een groot risico een vaccin 
krijgen, was geen nieuws voor Max. Verleden week kreeg hij al het bericht van de huisarts die 
de hele tijd al meeleefde met Max. Een dag erna had hij z'n afspraak voor het Pfizervaccin. 
‘Liep ik daar als jongen van 16 jaar tussen alle ouderen.’ De prik werd gevierd met een ijsje 
bij de McDrive. 
 
Zijn opluchting is groot. Hij krijgt snel zijn tweede prik. ‘Misschien kan ik na de meivakantie 
naar school. Het voelt alsof mijn wereld weer opengaat. Familieleden kunnen straks weer 
langskomen. En misschien kunnen we op vakantie deze zomer.’ Bron: AD, 21 april 2021. 
 
 
Max (16) heeft spierziekte en wil graag vaccinatie, maar is twee jaar te 
jong: ‘geef mij perspectief’ 
 
Was hij maar twee jaar ouder. Dan had Max vanwege zijn spierziekte voorrang gekregen voor 
een coronaprik. Maar de 16-jarige Rotterdammer weet niet eens of hij ooit een vaccinatie 
krijgt, laat staan wanneer. Na een jaar thuiszitten, brandt er voor hem nog geen licht aan het 
einde van de tunnel. ‘Geef mij het vaccin, geef mij perspectief.’ 
 
Minister Hugo de Jonge kreeg een brief. Premier Rutte, ic-arts Gommers en burgemeester 
Aboutaleb ook. Allemaal met dezelfde noodkreet van de 16-jarige Max. Natuurlijk, al meer dan 
een jaar uit voorzorg thuis in quarantaine zitten, is moeilijk. Maar dat de jonge Rotterdammer 
geen uitzicht heeft op een vaccin, terwijl hij de bescherming zo hard nodig heeft, dat maakt 
dat het voor hem bijna niet meer is vol te houden.  Bron: AD, 15 maart 2021. 

 
Gemma (58) woest na valse uitnodiging voor coronaprik: ‘pure oplichterij 
en met welk doel?’ 
 
Blijdschap over de langverwachte uitnodiging voor het coronavaccin sloeg snel om in woede. 
Gemma Biesheuvel uit Gorinchem kreeg een sms-bericht dat ze kon worden geprikt. Maar 
niet van de GGD Zuid-Holland Zuid of haar huisarts, oplichters maakten haar blij met een 
dode mus. ‘Ik ben hartstikke kwaad. Wie doet nu zoiets?’ 
 
Biesheuvel zit met smart te wachten op een nieuwe uitnodiging. ‘Zoals zo veel mensen. Ik 
werk in het onderwijs, maar door mijn kwetsbare gezondheid heb ik het voorbije jaar alleen 
online voor de klas gestaan. Twee eerdere afspraken die ik had, zijn afgezegd door het 
stilleggen van prikken met AstraZeneca. Toen ik dus maandag 19 april een sms kreeg met 
daarin de boodschap dat ik de dag erop terecht kon in de Rai in Amsterdam voor mijn 
vaccinatie, was ik hartstikke blij. Hèhè, eindelijk!’ Bron: AD, 21 april 2021.  
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Consumenten geven minder geld uit dan vorig jaar 

Nederlandse consumenten hebben in februari bijna elf procent minder uitgegeven dan in 

dezelfde maand vorig jaar. Door de coronalockdown stond de consumptie opnieuw zwaar 

onder druk, maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de krimp wel 

kleiner dan in de eerste maand van het jaar. Toen gaven consumenten op jaarbasis twaalf 

procent minder uit. 

Wat meespeelt is dat het sinds 10 februari weer mogelijk was om bestelde artikelen bij niet-

essentiële winkels af te halen. Hierdoor pakte de afname van de bestedingen van artikelen als 

kleding, schoenen en elektrische apparatuur minder sterk uit. Daarnaast werd er weer veel 

gespendeerd in de supermarkt. Aan voedings- en genotmiddelen hebben consumenten dik 8 

procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Dit is de grootste groei na maart 2020. Bron: 

De Stentor, 22 april 2021. 

 

Nederlanders shoppen voor recordbedrag in Europese webwinkels 

Niet eerder kochten Nederlanders op jaarbasis zoveel online bij Europese webwinkels buiten 

Nederland sinds het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) begon met meten van deze 

aankopen in 2014. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. In zeven jaar tijd is het 

bedrag van zevenhonderd miljoen euro bijna verviervoudigd naar 2,6 miljard euro in 2020. 

In het coronajaar, toen veel winkels door lockdowns gedwongen moesten sluiten, kochten 

Nederlandse consumenten bij buitenlandse webwinkels in Europa met ruim zeshonderd 

miljoen euro bijna een derde meer dan in 2019. Met name vanaf de start van de coronacrisis 

in maart tot het einde van het jaar groeiden de aankopen sterk in vergelijking met dezelfde 

periode het jaar ervoor. Het gaat om stijgingen van dertig tot achtendertig procent. 

Ook de omzet van Nederlandse webwinkels nam sinds het begin van de coronacrisis fors toe, 

nog veel harder dan enkele jaren geleden. Dit geldt voor zowel verkopen aan Nederlandse als 

aan buitenlandse consumenten. In het coronajaar nam de omzet op jaarbasis met veertig 

procent toe. Dat is een veel hogere piek dan in 2015, toen de omzet op jaarbasis met ruim een 

vijfde toenam. 

Deze omzetstijging kwam vooral door winkels die zowel fysiek als online spullen verkochten. 

Deze zogeheten multichannelers halen hun omzet normaal gesproken uit de fysieke winkels, 

maar door lockdowns moesten winkels gedwongen gesloten blijven en verkochten zij ook 

online. In deze categorie nam de onlineomzet in 2020 ten opzichte van het jaar ervoor met 

meer dan de helft toe. 
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Met name de laatste drie maanden van het jaar, waarin de feestdagen vielen, deden het goed. 

In die periode behaalden de webwinkels zelfs bijna driekwart meer omzet dan een jaar eerder. 

Winkels die alleen online actief zijn, hadden een forse omzetstijging van zesendertig procent. 

In eerdere jaren was de grootste omzettoename drieëntwintig procent. 

Het CBS zegt verder dat de aankopen bij buitenlandse webwinkels maar een klein deel 

uitmaakten van alle uitgaven die Nederlanders deden. In het coronajaar was de totaalomzet 

van de Nederlandse detailhandel maar zes procent hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast is 

het volgens het CBS ook lastig voor consumenten om te achterhalen of ze bij een buitenlandse 

webwinkel hebben gekocht, omdat deze ook Nederlandse versies kunnen hebben of in 

meerdere talen beschikbaar zijn. Bron: AD, 23 april 2021. 

EU daagt AstraZeneca voor de rechter 

De Europese Commissie maakt zich op om vaccinmaker AstraZeneca voor de rechter te 
slepen. Dat bericht nieuwssite Politico, die heeft gesproken met vijf EU-diplomaten. 

De verstandhouding van de EU met AstraZeneca is verzuurd omdat de farmaceut al maanden 
veel minder coronavaccins levert dan afgesproken. Het doel van de rechtszaak zou zijn om het 
bedrijf te dwingen alsnog met de afgesproken hoeveelheden vaccins over de brug te komen, 
zegt een van de bronnen tegen de nieuwssite. 

De commissie heeft de mogelijke juridische procedure woensdag aangekaart op een 
bijeenkomst van ambassadeurs. Toen zou er onder lidstaten veel draagvlak zijn geweest voor 
een rechtszaak. Twee diplomaten zeggen dat er later deze week een deadline is. Dan moeten 
EU-landen laten weten of ze AstraZeneca ook echt voor de rechter willen slepen. Bron: De 
Stentor, 22 april 2021. 

Duitse minister Volksgezond wil geen rechtszaak tegen AstraZeneca 

De Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, ziet een mogelijke 
Europese rechtszaak tegen de slecht leverende vaccinmaker AstraZeneca niet zitten. ‘Het is 
voor mij vooral belangrijk dat ik de vaccins krijg', zegt Spahn. Een zaak tegen de farmaceut, 
die de EU zou overwegen, levert Europa volgens hem niet meer doses van het middel 
op. Een juridische procedure heeft volgens de Duitser daarom geen prioriteit. Hij ziet meer in 
een samenwerking tussen de EU-landen en AstraZeneca om zoveel mogelijk doses te 
bemachtigen. Bron: AD, 23 april 2021. 

Kamer eist actie na GGD-falen 

Kamerfracties reageren geschokt op een onthullende reconstructie over de Gemeentelijke 
Gezondheidsdiensten (GGD’s). Diverse fracties eisen uitleg van het kabinet, het oprichten van 
een crisisreserve kan rekenen op forse steun in het parlement. 

Zaterdag bleek uit onderzoek van AD dat de GGD vorig jaar al op 28 februari overvraagd was 
- slechts één dag nadat de eerste Nederlander positief was getest. Onderbezetting leidde ertoe 
dat bron- en contactonderzoekers moeilijke onderzoeken ‘onder het kleed moesten 
vegen’. ‘Bruiloften met allochtonen zijn genegeerd, vanwege taalproblemen’, bevestigden 
verschillende contactonderzoekers. Ook werden zij aangemoedigd om ‘thuis’ in te vullen als 
besmettingslocatie. ‘De schellen vallen je van de ogen als je dat hoort’, aldus SP-Kamerlid 
Maarten Hijink. Bron: De Stentor, 22 april 2021. 

Crisisexpert uit Deventer over versoepelingen: ‘moedig dat kabinet 
ingaat tegen advies van witte jassen’ 
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Vaccinatiechaos, grootschalige testevenementen die worden afgeblazen en - ondanks 
smeekbedes uit de zorg - de terrassen weer opengooien. Toch zegt crisisexpert Gert Jan 
Ludden (62) uit Deventer: ,,Moedig dat het kabinet nu ingaat tegen de adviezen van de witte 
jassen.’’ 

Gert Jan Ludden, een vaak geconsulteerde expert in crisismanagement, is geen fan van de 
manier waarop ons land de afgelopen veertien maanden bestuurlijk door de coronacrisis is 
geleid. ‘We polderen graag, maar in crisistijd heb je daar weinig aan’, zei hij na de eerste 
coronagolf al in de Stentor. 

Hij verweet toen premier Mark Rutte dat hij blind vaart op adviezen van het Outbreak 
Management Team (OMT) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Volgens Ludden ligt daarbij tunnelvisie en groepsdenken op de loer. 

Daarom vindt hij het goed dat de regering maatregelen versoepelt en dus ingaat tégen het 
advies van ‘de witte jassen’. Ludden: ‘Al kan je vraagtekens zetten bij de timing. De cijfers zijn 
minder gunstig dan twee maanden geleden. Maar ik vind het moedig van het kabinet om juist 
wel te versoepelen. Het getuigt van leiderschap in crisistijd om op intuïtie, ervaring en wijsheid 
af te gaan in plaats van adviezen van steeds dezelfde wetenschappelijke experts.’ Bron: De 
Stentor, 22 april 2021. 

Onzuiverheden in vaccin mogelijk oorzaak van problemen AstraZeneca 

De zeer zeldzame, maar gevaarlijke bijwerking van het coronavaccin van AstraZeneca is 

misschien te voorkomen door de vaccins beter op te zuiveren. Het vaccin blijkt minuscule restjes 

te bevatten van wel duizend stoffen die daar helemaal niet horen, hebben Duitse 

wetenschappers ontdekt. 

Die stoffen zouden wel eens voor de kettingreactie kunnen zorgen die in zeer zeldzame gevallen 

leidt tot de ongewone trombose in combinatie met bloedplaatjestekort. Dat zou betekenen dat 

de bijwerking typisch een gevaar is van vaccins zoals dat van AstraZeneca, Janssen en 

mogelijk het Sputnik-vaccin uit Rusland – en niet van die van Pfizer en Moderna. 

Voordeel is dat het probleem ‘mogelijk oplosbaar’ is, aldus de Duitsers in een voorpublicatie, 

‘door onzuiverheden in het vaccin te verminderen’. Een ‘interessante gedachte’, reageert 

hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC). ‘Dit verklaart misschien waarom het lijkt 

uit te maken op welke plek in de wereld het vaccin wordt gemaakt.’ Zo is er in India na 83 

miljoen prikken nog geen enkel geval van de trombose bekend. 

De vaccins van AstraZeneca en Janssen bestaan uit onschuldige verkoudheidsvirussen, die 

zich in het lichaam een beetje gedragen als coronavirus. Eenmaal ingespoten, dragen ze onze 

cellen op om de uitsteeksels van het coronavirus te maken. Zo leert het immuunsysteem hoe 

het coronavirus eruitziet. 

Maar de verkoudheidsvirussen zelf worden gekweekt op onsterfelijk gemaakte, menselijke 

niercellen – in het geval van AstraZeneca en Janssen. En dat laat sporen na, zo blijkt nu. In 

het vaccin van AstraZeneca troffen Andreas Greinacher van de Universiteit van Greifswald en 

collega’s meer dan duizend soorten menselijke eiwitten aan die er niet horen. Vermoedelijk zit 

daartussen de aanstichter van de problemen, schrijft Greinacher. 

Dat klinkt ‘best overtuigend’, vindt ook vaatwandbioloog Coen Maas (UMC Utrecht), na lezing 

van het onderzoek. ‘Ze laten zien dat het vaccin samen met het bloedeiwit PF4 leidt tot 

klontering. En dat is geen goede zaak. Er zijn veel voorbeelden van klonterende eiwitten die 

de neiging hebben om een antistofreactie op te wekken.’ 

Met een reeks experimenten reconstrueerde Greinacher de grote lijnen van wat er in zo’n geval 

misgaat. Kennelijk komt er een kettingreactie op gang, die er uiteindelijk toe leidt dat 

antistoffen groot alarm slaan en bloedplaatjes activeren om te gaan klonteren. Een oud 
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afweermechanisme, zegt Maas. ‘Die antistoffen zeggen tegen die bloedplaatjes: er zit hier een 

beest. Spuw je stofjes uit, begin te klonteren, sluit de vaatjes af om je te beschermen tegen 

infecties’. 

Een ander ingrediënt dat Greinacher ontdekte in het vaccin en niet helemaal vertrouwt, is de 

stof EDTA, een stof die men in laboratoria gebruikt om cellen van elkaar los te maken. Maar 

eenmaal in het lichaam kan EDTA ervoor zorgen dat bloedvaatjes wat doorlaatbaarder worden. 

Daardoor kunnen vaccineiwitten die daar niet horen in de bloedbaan komen, redeneren de 

Duitsers. 

Tot dusver vreesden veel wetenschappers dat het spike-eiwit van het coronavirus zelf de 

oorzaak is van de problemen. Dat zou slecht nieuws zijn: alle vaccins die nu in gebruik zijn, 

werken doordat ze op de een of andere manier het spike-eiwit aan het lichaam tonen. Maar 

de experimenten van Greinacher pleiten het spike-eiwit nu vrij: de problemen zitten al 

ingebakken in het vaccin zelf en zijn waarschijnlijk voorbehouden aan 

‘verkoudheidsvirusvaccins’ zoals die van AstraZeneca en Janssen. 

Welk stofje de hoofddader is, kan ook Greinacher nog niet zeggen. Maas heeft daar wel begrip 

voor: ‘Het is lastig kip en ei van elkaar te onderscheiden. Je hebt hier te maken met een hele 

wolk eiwitten en antistoffen. Kern van dit verhaal is: er zitten spulletjes in het vaccin die 

maken dat PF4 met dit vaccin gaat klonteren.’ 

Onduidelijk is ook waarom de bijwerking slechts één op de honderdduizend mensen treft en 

de overgrote meerderheid niet. Misschien hebben sommige mensen pech, oppert Maas. Of 

misschien hebben de slachtoffers een of andere uitzonderlijke erfelijke aanleg. 

Belangrijk om voor ogen te houden, benadrukt Maas, is dat de kans op de bijwerking van het 

vaccin miniem is in vergelijking met de bijwerkingen van de ziekte zelf. ‘Als je covid-19 krijgt 

en in het ziekenhuis belandt, heb je ongeveer dertig procent kans op longtrombose. Daar 

schrikken wij als medici enorm van’, zegt hij. ‘En de beste manier om dat te voorkomen, is 

toch echt: vaccineren.’ Bron: De Morgen, 22 april 2021.   

 

Op de hart-longafdeling van Ommelander ziekenhuis uitbraak 

coronavirus, geen opname nieuwe patiënten 

Het Ommelander ziekenhuis in het Groningse Scheemda kan tijdelijk geen patiënten meer 

opnemen op zijn hart-longafdeling. Het ziekenhuis kampt op die afdeling met een uitbraak 

van het coronavirus onder personeel en patiënten. Afgelopen dagen werden negen patiënten 

en tien medewerkers positief getest. 

Hart- en longpatiënten moeten tijdelijk naar een ander ziekenhuis in de buurt, aldus een 

woordvoerder van het Ommelander. Zo’n honderd medewerkers van het ziekenhuis die vaak 

op de hart- en longafdeling komen, worden de komende tijd regelmatig getest. ‘De opnamestop 

duurt totdat we zeker weten dat er geen verborgen besmettingen meer zijn onder 

medewerkers’, zegt de woordvoerder. Bron: De Stentor, 22 april 2021. 

 

Martini Ziekenhuis sluit operatiekamers als gevolg grote toestroom 

coronapatiënten 

Het Martini Ziekenhuis in Groningen sluit vanaf volgende week acht van de veertien 
operatiekamers als gevolg van de grote toestroom coronapatiënten. Hierdoor moeten geplande 
operaties van sommige patiënten afgezegd worden, laat het ziekenhuis weten. 
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‘Deze week zien we de grootste instroom van coronapatiënten sinds mei vorig jaar. Dit 
betekent dat we reguliere zorg verder moeten afschalen om goede en veilige zorg te 
garanderen’, aldus het Martini Ziekenhuis. 

Deze week kwamen er veel coronapatiënten uit de eigen regio en andere regio's bij het 
Groningse ziekenhuis binnen. ‘De Covid-bedden op onze verpleegafdeling zijn op dit 
moment allemaal bezet. Ook op de ic is het druk.’ Volgens het ziekenhuis kunnen nieuwe 
coronapatiënten terecht in andere ziekenhuizen in de regio. ‘Patiënten die om een andere 
reden een opname nodig hebben, kunnen wel opgenomen worden. Ook de spoedeisende hulp 
is gewoon geopend’, aldus het Martini Ziekenhuis. 

De sluiting van de operatiekamers geldt voor een periode van één week. Bron: AD, 22 april 
2021.  

Situatie in Nederlandse ziekenhuizen steeds penibeler 

De situatie in de Nederlandse ziekenhuizen wordt steeds penibeler. Dat laten nieuwe cijfers 

van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zien. Meer dan een derde van de ziekenhuizen (37 

procent) slaagt er door de toestroom van coronapatiënten niet meer in alle kritiek planbare 

zorg volgens planning te leveren. Vandaag is het aantal opgenomen coronapatiënten op ic’s 

gestegen met zeventien, dat is de grootste toename in twee weken tijd. 

Kritiek planbare zorg is zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om gezondheidsschade bij 

de patiënt te voorkomen. Uit de rapportage van de NZa blijkt een verdere verslechtering ten 

opzichte van vorige week. Toen gaf eenendertig procent van de ziekenhuizen aan de planning 

niet volledig te halen voor ingrepen die eigenlijk binnen zes weken zouden moeten. 

Onder deze categorie vallen veel oncologische ingrepen. Op de site van de Federatie Medisch 

Specialisten is te lezen dat het bijvoorbeeld kan gaan om de operatieve verwijdering van 

een darmtumor, chemotherapie of bestralingen. Ook een niertransplantatie wordt daar 

genoemd als mogelijk voorbeeld van kritiek planbare zorg. 

Eerder op de dag noemde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding de situatie 

al absoluut zorgwekkend. Vrijwel geen enkel ziekenhuis levert nog planbare zorg volgens de 

planning. Onder die noemer vallen ingrepen die wel nodig zijn, maar zonder blijvende schade 

voor langere tijd kunnen worden uitgesteld. Bijvoorbeeld een heupvervanging of een 

liesbreukcorrectie. Vorige week zei nog 4 procent hier wel in te slagen, nu is dat gedaald tot 1 

procent. Een kwart van de ziekenhuizen levert helemaal geen planbare zorg meer. 

In totaal liggen 839 mensen op de ic’s, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 

Spreiding (LCPS). Er lagen voor het laatst op 22 januari zoveel coronapatiënten op de 

intensivecareafdelingen. Er liggen al bijna een week meer dan 800 Covid-patiënten op de ic’s. 

In totaal zijn nu 2682 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 

68 meer dan woensdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten donderdag 

toe met 51 tot 1843. 

Er kwamen afgelopen etmaal 9648 nieuwe coronagevallen bij,  dat is het hoogste aantal sinds 

7 januari en 1134 meer dan gisteren. Gisteren nam het aantal ook toe, met 1673. De stijging 

zet dus door, maar neemt wel af. 

Ziekenhuizen moeten zich nog opmaken voor de coronapiek van de derde golf, maar vanaf mei 

zal de druk echt afnemen, verwacht het RIVM. ‘We zitten in een nieuwe fase, met positieve 

gevolgen van vaccinaties.’ 

Het is alsof een deel van de stad nog in brand staat en het vuur zo kan overslaan, maar de 

burgemeester alvast zegt: brand meester, het is veilig, je kunt weer naar huis. 
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Het Erasmus MC liet vandaag weten het aantal operaties verder te moeten afschalen, omdat 

de ic-bedden vol liggen. Het ziekenhuis verricht alleen nog operaties die binnen twee weken 

moeten plaatsvinden om verdere gezondheidsschade te voorkomen. Ook in het Medisch 

Spectrum Twente in Enschede zijn geen bedden meer beschikbaar, waardoor er geen nieuwe 

patiënten meer worden opgenomen. 

Acute zorg die binnen 24 uur noodzakelijk is, en semi-acute zorg die binnen een week is 

vereist, gaan volgens de NZa-rapportage wel nog steeds volledig door. Hierbij gaat het 

bijvoorbeeld om hersen- en hartinfarcten.  

Ziekenhuizen hebben door al het uitstel ook steeds minder operatiekamers in gebruik. 

Inmiddels is dit aantal een derde lager dan normaal. Dit aantal is een fractie lager dan vorige 

week. 

Ook het ‘stuwmeer’ aan uitgestelde behandelingen en verwijzingen blijft toenemen. De laatste 

twee weken zijn ongeveer zevenduizend mensen minder naar medisch specialisten 

doorverwezen dan normaal. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn volgens de 

zorgautoriteit al 1,4 miljoen verwijzingen minder gedaan dan normaal te verwachten zou zijn. 

Het RIVM liet vanmorgen in een briefing aan de Kamer weten dat ziekenhuizen zich moeten 

opmaken voor de coronapiek van de derde golf, maar dat vanaf mei de druk echt zal afnemen. 

‘We zitten in een nieuwe fase, met positieve gevolgen van vaccinaties’, aldus RIVM-directeur 

Jaap van Dissel. 

Het kabinet durft volgende week wel  de eerste versoepelingsstap te zetten, terwijl op hetzelfde 

moment de ziekenhuizen naar verwachting dan het grootste aantal coronapatiënten van deze 

golf (3000) moeten behandelen.  Bron: De Stentor, 22 april 2021. 
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Erasmus MC schaalt verder af: alleen nog operaties die binnen twee 

weken noodzakelijk zijn 

Het Erasmus MC heeft het aantal operaties verder moeten afschalen, omdat de ic-bedden vol 

liggen. Het ziekenhuis verricht alleen nog operaties die binnen twee weken moeten 

plaatsvinden om verdere gezondheidsschade te voorkomen. 

Eerder verrichtte het ziekenhuis alleen operaties die binnen zes weken moeten plaatsvinden. 

Vorige week lag het aantal operaties dat niet door kon gaan al boven de twintig procent. Het 

academische ziekenhuis heeft bijna twee keer zoveel ic-bedden als normaal. 

Toch raakte de afdeling in de afgelopen tijd vol, mede door het groeiende aantal 

coronapatiënten. Het Erasmus MC is daarom gedwongen om nog meer operaties uit te stellen. 

‘Voor een operatie moet een ic-bed beschikbaar zijn’, aldus een woordvoerster. ‘Als we dat niet 

kunnen leveren, is het niet verantwoord om de operatie door te laten gaan.’ Naar verwachting 

zal de operatiestop een week duren.  

Het is nog niet bekend hoeveel operaties niet doorgaan vanwege de afschaling. Wel is duidelijk 

dat het gevolgen heeft voor orgaantransplantaties. ‘Als iemand langer dan twee weken kan 

wachten op een orgaan, gaat de transplantatie niet door’, aldus de woordvoerster. Hierbij gaat 

het alleen om transplantaties met levende donoren. De operaties met organen van overleden 

donoren moeten direct plaatsvinden, omdat de organen anders niet meer bruikbaar zijn. 

Eerder deze maand moesten andere ziekenhuizen in regio Rotterdam hun reguliere zorg al 

verminderen. Zo zijn in het Maasstad Ziekenhuis twintig procent minder operaties dan 

normaal. Meerdere patiënten moesten verplaatst worden naar elders in Nederland om ruimte 

te maken in de ziekenhuizen. Bron: AD, 22 april 2021.   

 

Flinke coronapiek in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland, reden tot 

zorgen op Urk 

Er zijn 1100 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en 

vanochtend. Dat aantal ligt fors boven het gemiddelde in de maand april. Een etmaal eerder 

kwamen er 770 besmettingen bij. Een deel van de explosieve stijging zit ’m in de vertraagd 

verwerkte tests van eerdere dagen. Niettemin is ook dan het aantal nieuwe besmettingen in 

deze regio hoog. 

In IJsselland kwamen er afgelopen etmaal 278 coronagevallen bij, het hoogste aantal sinds 

10 januari in deze veiligheidsregio. Het RIVM meldt dat een deel van de meldingen positieve 

tests kunnen zijn van eerdere dagen die later zijn doorgegeven. Hoe groot dat aandeel is, is 

niet bekend. 

Reden om de zorgen aan de kant te schuiven is dat gegeven niet. De voorgaande dagen waren 

de besmettingscijfers in IJsselland weliswaar aanzienlijk lager, met achtereenvolgend 130, 

194 en 194 coronagevallen. Het gemiddelde van afgelopen vier dagen is 199. In de eerste week 

van april was dat nog 178.  

In de gemeenten Zwartewaterland (79) en Staphorst (70) kwamen per 100.000 inwoners de 

meeste nieuwe positieve tests bij. In totaal kleuren vijf gemeenten in IJsselland rood op de 

coronakaart: dan zijn er meer dan 56 besmettingen aan het licht gekomen. De grote steden 

Zwolle (53) en Deventer (48) kleuren oranje. Ommen vormt met slechts 4 nieuwe 

coronagevallen - 22 per 100.000 inwoners - een zeldzaam lichtpuntje in de regio.  

De situatie is ook bar en boos in Noord- en Oost-Gelderland. Daar kwamen 575 besmettingen 

bij vandaag, 164 meer dan een dag eerder. Een deel van die meldingen is vermoedelijk 

afkomstig van twee dagen eerder, toen er ‘slechts’ 176 coronagevallen bijkwamen. Hoewel de 
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later verwerkte tests het beeld vertroebelen, geldt ook voor Noord- en Oost-Gelderland dat het 

gemiddelde van de afgelopen vier dagen (372) een stuk hoger ligt dan in de eerste week van 

april (321). 

Alle gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland kleuren oranje of rood op de kaart. Voorst (90) 

en Nunspeet (79) tellen per 100.000 inwoners de meeste nieuwe besmettingen. In Apeldoorn 

kwamen er in absolute zin 97 positieve tests bij: 59 per 100.000 inwoners. 

In Flevoland werden 217 coronagevallen gemeld: het hoogste aantal sinds 3 januari. Ook daar 

spelen verlate meldingen waarschijnlijk een rol aangezien het aantal nieuwe besmettingen de 

afgelopen dagen aanzienlijk lager was met achtereenvolgend 206, 160 en 135 positieve tests.  

Op Urk kwamen relatief de meeste coronabesmettingen aan het licht in de Stentor-regio: 109 

per 100.000 inwoners (23 in absolute zin). Het virus leeft er weer op nadat in de maanden 

februari en maart slechts 107 Urkers positief testten. In april ligt het aantal besmettingen nu 

al op 277. 

Dronten valt in positieve zin op. Met Ommen is het de enige gemeente in de Stentor-regio die 

geel kleurt op de coronakaart van vandaag. In Dronten testten 11 mensen positief: 27 per 

100.000 inwoners.  Bron: De Stentor, 22 april 2021. 

 

Coronadebat: PvdA vraagt versoepelingen terug te draaien 

Net nu het in veel ziekenhuizen alarmfase één dreigt te worden, wil het kabinet volgende week 

toch overstappen op een lockdown-light. De RIVM-plaatjes bieden ruimte vanaf mei, maar slikt 

de Tweede Kamer die uitleg?  

De PvdA vraagt aan het kabinet de versoepelingen terug te draaien. ‘De besmettingscijfers zijn 

torenhoog, de piek lijkt niet achter ons te liggen, het OMT adviseert te wachten. Het is volstrekt 

onverantwoord om nu te versoepelen’, zei PvdA-leider Lilianne Ploumen. Dat is opmerkelijk: 

tot nu steunde haar partij het coronabeleid vooral. Nu zegt ze: ‘Bekijk het van dag tot dag, 

volg het OMT, ga nu niet een beetje freestylen.’ 

Coalitiepartijen D66 en VVD houden de gekozen weg staande. Sterker: VVD-Tweede Kamerlid 

Sophie Hermans zinspeelde op ruimere openingstijden voor terrassen. ‘Bijvoorbeeld vanaf 

10.00 uur in de ochtend. Ik wil wel weten wat dat kwaad zou kunnen.’ 

De PVV gaat verder: volgens Geert Wilders zouden terrassen gewoon tot in de avond open 

moeten kunnen. ‘Wat denkt u dat mensen na een paar biertjes om 18.00 uur gaan doen? 

Naar huis om een boek te lezen? Nee, die gaan bij vrienden thuis verder drinken.’ 

 

Het kabinet zet volgende week de eerste versoepelingsstap terwijl juist dan de ziekenhuizen 

naar verwachting  het grootste aantal coronapatiënten van deze golf (3.000) moeten 

behandelen. Nu al worden veel ingrepen uitgesteld omdat bedden en personeel voor Covid-

patiënten worden gereserveerd. 

Toch waagt het kabinet de gok, omdat de roep om ruimte in de samenleving hard klinkt, maar 

ook omdat de lockdown-light volgens de modellen van het RIVM slechts een beperkt effect 

heeft op de bezetting in ziekenhuizen, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel vanochtend in de 

Tweede Kamer.  

Veel partijen pleiten al langer voor versoepelingen -bijvoorbeeld rond de terrassen en in het 

onderwijs- dus erg controversieel lijkt stap één uit het openingsplan niet. De RIVM-grafieken 

bieden ook enige ruimte: prognoses tonen een naderende piek van het aantal bezette 

ziekenhuisbedden, begin mei zal de daling ingezet worden. Toch waarschuwt het OMT: wacht 
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nog even met versoepelen tot de daling daadwerkelijk inzet, maar zoveel geduld wil het kabinet 

niet opbrengen.  Bron: De Stentor, 22 april 2021.    

 

 

Foto ter illustratie  © ANP  
 
 

Slachthuis in Apeldoorn laat positief geteste werknemers binnen, NVWA 
grijpt in: slacht stilgelegd 
 
Kalverslachthuis ESA in Apeldoorn mag voorlopig geen dieren meer slachten. Binnen het 
bedrijf worden de coronamaatregelen slecht nageleefd. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) bekendgemaakt. Eigenaar VanDrie Group vindt een tijdelijke stop ‘de 
enige juiste maatregel’. 
 
Tien medewerkers van het slachthuis zijn eerder positief getest op het coronavirus, waarna 
het bedrijf besloot om de andere medewerkers middels een sneltest ook te laten testen. 
Medewerkers die een positieve uitslag kregen bij die sneltest werden volgens de NVWA niet 
naar huis gestuurd en in quarantaine geplaatst, maar gewoon het bedrijfsgebouw 
binnengelaten. ‘Wat ze daar precies gingen doen, weten we niet’, zegt een woordvoerder. 
 
Dat de medewerkers ondanks hun positieve testuitslag toch het gebouw binnen mochten, was 
voor de NVWA reden om de keuringswerkzaamheden per direct stil te leggen. Dit gebeurde 
vanochtend. Volgens de NVWA nam het bedrijf onvoldoende maatregelen om te voorkomen 
dat de positief geteste medewerkers in contact konden komen met dierenartsen van de NVWA 
en hun officiële assistenten van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS). 
 
Dit betekent dat ESA voorlopig niet mag slachten. Dat mag namelijk alleen als de dieren 
levend en na het doden worden gekeurd. Ook de aanvoer van dieren is stilgelegd. De levende 
dieren die nog op het bedrijf aanwezig waren, worden op het bedrijf opgevangen totdat het 
slachten weer mag starten. 
 
Het slachten mag pas weer hervat worden als het slachthuis in Apeldoorn een plan van 
aanpak heeft gemaakt waarin het duidelijk maakt hoe ze coronaregels goed gaan naleven, 
zodat er op een veilige manier kan worden gewerkt. De NVWA heeft melding gemaakt bij de 
inspectie SZW. 
 
ESA bevestigt dat het tijdelijk geen dieren meer slacht. Eigenaar VanDrie Group uit Uddel 
meldt echter dat het een eigen keuze is, nadat ‘een significant aantal’ medewerkers positief 
testte op corona. ‘ESA heeft een belangrijke taak in de voedselvoorziening en dient 
tegelijkertijd garant te staan voor de veiligheid van de medewerkers. Opschorting van de 
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slachtactiviteiten is in deze situatie de enige juiste maatregel die genomen kan worden’, staat 
in een bericht op de website, waarop het bedrijf geen toelichting wil geven. 
 
Vandaag en morgen worden alle medewerkers nogmaals getest op het coronavirus. Ook wordt 
het hele bedrijf schoongemaakt en gedesinfecteerd. ‘Daarna wordt met hulp van externe 
experts beoordeeld hoe weer een veilige en gezonde werkomgeving gerealiseerd kan worden’, 
aldus de VanDrie Group. De kalveren van ESA worden tijdelijk geslacht bij zusterbedrijven 
van de VanDrie Group. Bron: De Stentor, 22 april 2021. 
 

 

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet bij een bezoek aan Urk, waar de coronaregel 
om 1,5 afstand te houden niet werd nageleefd. © Foto Freddy Schinkel 
 
 

Thierry Baudet krijgt boete voor overtreden coronaregels op Urk 
 
Het Openbaar Ministerie heeft Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet een boete van 
95 euro opgelegd voor het overtreden van de coronaregels bij een bezoek aan Urk. Een 
strafrechtelijke reactie kon niet uitblijven, aldus het OM. Baudet gaat de boete ‘met plezier 
betalen', laat zijn partij weten. 
 
Baudet was op 23 februari op Urk in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Ondanks 
de geldende coronaregels schudde hij veel aanwezigen de hand, ging hij op de foto en hield hij 
geen 1,5 meter afstand tot omstanders. Er kwamen honderden mensen op het bezoek af. 
Politie of andere handhavers grepen niet in. Bron: De Stentor, 22 april 2021. 
 
Nieuwe sneltesten op de markt 
 
Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels zes leveranciers van 
coronazelftesten goedkeuring gegeven om testen op de markt te brengen. Vier nieuwe 

antigeensneltesten zijn vanaf deze week beschikbaar in apotheken, drogisterijen en 
supermarkten. Testen van Roche en Biosynex waren al te koop. 
 
Het ministerie hoopt dat door de laagdrempelige zelftesten meer besmettingen worden 
ontdekt, omdat mensen zonder klachten zichzelf kunnen testen. Het is niet de bedoeling dat 
mensen met klachten een zelftest doen, die moeten een PCR-test doen bij de GGD. 
Coronaminister Hugo de Jonge benadrukte eerder ook dat mensen die positief blijken na een 
zelftest alsnog een test moeten doen bij de GGD. De uitslag van een zelftest is binnen een 
kwartier bekend. 
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De nieuwe zelftesten komen van AEnerG BV Lyher, Acon Biotech Flowflex, MP Biomedicals 
Rapid en BD Veritor. De goedkoopste, Flowflex, ligt in de winkels voor 2,89 euro. Bron: AD, 
22 april 2021.  
 
 

Landelijke hulplijn voor jongvolwassenen in twee weken tijd al duizend 
keer geraadpleegd 
 
 
De landelijke coronahulplijn voor jongvolwassenen is sinds de oprichting op 7 april duizend 
keer geraadpleegd. Gemiddeld voerden de vrijwilligers van de Alles Oké? Supportlijn 63 
telefoon- en chatgesprekken per dag met mensen tussen de 18 en 24 jaar die daar behoefte 
aan hadden. 
 
De inhoud van de gesprekken varieert volgens de organisatie van praktische vragen over 
studievertraging tot gevoelens van stress en eenzaamheid. Moeilijkheden worden niet altijd 
door corona veroorzaakt maar wel vaak versterkt. 
 
Met de supportlijn kan tussen 14.00 uur en 22.00 uur zowel worden gebeld (0800-0450) als 
gechat (allesoke.nl). Gesprekken zijn gratis en op anonieme basis. Bron: AD, 22 april 2021. 

 

Winkels moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid 
personeel 

Winkels moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van hun personeel als 
ze volgende week weer volledig opengaan. Dat zegt Linda Vermeulen namens vakbond 
FNV. Vooral bij grote winkelketens is de communicatie tussen personeel en directie vaak niet 
op orde, vindt de vakbondsbestuurster. 

Volgens Vermeulen is het noodzakelijk dat er genoeg medewerkers in de winkel staan. ‘Het 
winkelpersoneel heeft nu extra taken, het moet nu bijvoorbeeld ook klanten tellen en hen op 
de coronaregels wijzen. Discounters zoals de Wibra beknibbelen enorm op de bezetting. 
Maar in je eentje achter de kassa kan je heel lastig ook nog zorgen dat alles in de winkel veilig 
verloopt.’ 

De vakbond komt binnenkort met een petitie om winkelmedewerkers te steunen. Volgens 
Vermeulen is het belangrijk dat er goede afspraken zijn tussen het personeel en de directie 
over veilig werken. ‘Veel grote ketens hebben er een potje van gemaakt vorig jaar’, zegt 
Vermeulen. ‘Vooral tijdens Black Friday en de feestdagen riepen ze met reclames op om 
massaal te komen shoppen. Dat heeft voor veel drukte gezorgd.’ Bron: De Stentor, 22 april 
2021.  

Kroondomein dicht vanwege ‘persoonlijke levenssfeer’ koning Willem-
Alexander 
 
Het Kroondomein gaat jaarlijks in het jachtseizoen drie maanden op slot vanwege de 
‘persoonlijke levenssfeer’ van de koning. Dat stelt minister Carola Schouten van Landbouw in 
antwoord op Kamervragen naar aanleiding van de miljoenensubsidie voor het Kroondomein. 
 
Eerder liet het Landbouwministerie optekenen dat de sluiting van het Kroondomein 
noodzakelijk was om het ‘unieke karakter van het gebied te behouden’. De periodieke sluiting 
was volgens minister Schouten ‘essentieel is voor de balans tussen houtproductie, de 
aanwezigheid van hoefdieren en recreatie’.  Bron: De Stentor, 22 april 2021. 
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Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de koning was de reden om af te wijken van 
de verplichting om het Kroondomein 358 dagen per jaar open te stellen voor publiek. © Rob 
Voss | RVD / Paul Tolenaar 
 
 

 

Huisarts Johan de Jonge (55) uit Zwolle gaat tegen het kabinetsbeleid in: hij vaccineert ook 
mensen onder 60 jaar met AstraZeneca. © Frans Paalman 
 
 

Dokter Johan uit Zwolle: ‘ik gooi geen druppel AstraZeneca weg en 
vaccineer ook onder 60' 
 
Huisarts Johan de Jonge (55) uit Zwolle gaat tegen het kabinetsbeleid in: hij vaccineert ook 
mensen onder zestig jaar met AstraZeneca. ‘Het druist in tegen mijn huisartseneed om aan 
het einde van de dag een goed middel weg te gooien. Ik wil mensen redden, niet hen in gevaar 
brengen.’ 
 
‘Zolang sigaretten niet verboden worden, blijf ik aan iedereen in mijn praktijk onder zestig op 
vrijwillige basis een AstraZeneca-vaccin aanbieden’, stelde De Jonge vanochtend tegenover de 
Stentor. Bron: De Stentor, 22 april 2021.  
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We strooien met onze persoonsgegevens  © Illustratie Edo Draaijer 
 
 

Anoniem een paar sokken kopen? Sinds corona strooien we met onze 
persoonsgegevens 
 
Door de coronacrisis laten wij als consument onze persoonlijke gegevens op veel meer plekken 
achter dan vroeger. Het kopen van sokken bij de Hema, potgrond bij de Intratuin of een broek 
bij de Zara kon de afgelopen weken niet zonder eerst je mailadres en telefoonnummer te delen. 
‘Veilig winkelen is ook anoniem winkelen, dat kan niet meer.’ 
 
In het centrum van Deventer liggen de persoonsgegevens niet op straat, maar op een tafeltje 
achter de voordeur. Open en bloot liggen in verscheidene winkels aan de Korte Bisschopstraat 
formulieren waar klanten bij binnenkomst namen en telefoonnummer moeten opschrijven. 
‘Zonder naam en telefoonnummer kom je niet binnen’, zegt Hermien Kruitbosch van Outlet 
van Nelson. ‘Als een boa binnenkomt kan ik zo zeggen wie er in de winkel zijn, en bewijzen 
dat zij een afspraak hebben gemaakt.’ Bron: De Stentor, 23 april 2021. 
 
 
Directeur Gelderse GGD in opspraak door businessclassreizen als 
politiechef 
 
Terwijl zijn dienst geplaagd werd door problemen, vloog politiechef Henk Bril steeds vaker 
businessclass naar verre bestemmingen. De hoogste leiding van de Landelijke Eenheid stemde 
daar klakkeloos mee in: ‘Boek maar.’ 
 
In tweeënhalf jaar vloog Henk Bril als hoofd van de Dienst Landelijke Informatie Organisatie 
van de Landelijke Eenheid vijfendertig keer. Driekwart van zijn vliegkosten, veertig duizend 
euro van in totaal drie en vijftig duizend euro, ging op aan businessclassreizen buiten Europa, 
terwijl economyclass de standaard is. Zijn totale reiskosten, inclusief hotels en declaraties, 
liepen in deze periode op tot meer dan vijfenzeventig duizend euro. 
 
Dat blijkt uit gegevens van de politie die radioprogramma Argos heeft opgevraagd via de Wet 

Openbaarheid Bestuur. Het duurde anderhalf jaar voor de gegevens op tafel kwamen en de 
politie schakelde landsadvocaat Pels Rijcken in om het verzoek af te handelen. Het 
reisoverzicht is onvolledig, geeft de politie aan. 
 
Bril is nu directeur van de GGD Gelderland Midden en directeur van de Veiligheids- en de 
Gezondheidsregio Gelderland-Midden, samen met directeur brandweer Anton Slofstra. De 
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GGD werkt voor vijftien gemeenten, waaronder Nijkerk, Ede, Wageningen, 
Arnhem,  Westervoort, Zevenaar en Doesburg. 
 
Uit de documenten blijkt ook dat de hoogste bazen van de Landelijke Eenheid - doorgaans 
plaatsvervangend eenheidschef Willem Woelders, maar ook eenheidschef Jannine van den 
Berg - geregeld zonder onderbouwing toestemming gaven en tekenden voor 
businessclassreizen, terwijl economy de norm is. Businessclass vliegen is bij uitzondering 
mogelijk, mits goed onderbouwd. 
 
Toen Bril bijvoorbeeld in 2019 naar Brazilië vloog en een upgrade wilde (van 1900 naar 5600 
euro), schreef hij slechts: ‘Graag officieel je akkoord :)’ Woelders stemde toe. Businessclass 
naar Bali, van drie en twintig honderd naar vier en veertig honderd euro? ‘Is akkoord, boek 
maar’, schreef Woelders. 
 
Ook bij een door eenheidschef Van den Berg getekende businessclassreis in 2016 naar de VS 
van vier en veertig honderd euro zat geen verantwoording. Volgens Van den Berg en Woelders 
is er niets onrechtmatigs gebeurd en is verder onderzoek niet nodig. Wel had het reisgedrag 
‘doelmatiger gekund’ en zijn de regels na onderzoek aangescherpt. Bril zegt dat alle reizen 
conform de regels zijn verlopen. 
 
Binnen DLIO van de Landelijke Eenheid leefde grote onvrede over het ‘exorbitante reisgedrag’ 
van de hoogste baas. In 2019 ontving de korpschef van de politie daarover een anonieme 
brandbrief. Daarin werden tal van grote problemen binnen de dienst benoemd, die later zijn 
bevestigd door onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Ook trokken de 
politievakbonden aan de bel. 
 
Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) vindt verder onderzoek naar het 
reisgedrag wél hard nodig: ‘Er blijft veel ongenoegen bij politiemensen die dit hebben gemeld. 
Volgens hen is onvoldoende onafhankelijk en transparant onderzoek gedaan. Het is voor 
eenieder beter dat de onderste steen boven komt. Hierna kan pas worden gebouwd aan een 
veilige werkomgeving. De schaduwen uit het verleden blijven anders als een donkere wolk 
boven deze afdeling hangen.’ Bron: De Stentor, 23 april 2021. 
 

 

Examenleerlingen van de Nehalennia verwelkomden schoolgenoten vrijdag met de tekst 
'Schularbeit macht spaB'. © SSG Nehalennia 
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Ophef over examenstunt op Nehalennia in Middelburg: ‘Over de holocaust 
maak je geen gein’ 
 
Met de tekst ‘Schularbeit macht spass’ verwelkomden examenleerlingen van de Stedelijke 
Scholengemeenschap Nehalennia  in Middelburg vrijdagochtend hun schoolgenoten. 
Misplaatst, zo noemt Luuc Smit van de Joodse gemeenschap in Middelburg de examenstunt. 
‘Over de holocaust maak je geen gein.’ Bron: De Stentor, 23 april 2021. 
 

 

Nijmegens burgemeester Hubert Bruls (met hoed) tijdens de finish van de Vierdaagse-mars 
op de Via Gladiola. Nadat het wandelevenement voor komende zomer eerder al geschrapt 
werd, is er nu ook een streep gezet door de bijbehorende feesten. © ANP 
 

 
Schrappen Nijmeegse Vierdaagse-feesten mogelijk voorbode van nòg een 
zomer zonder grote evenementen 
 
De streep door de Vierdaagse-feesten is niet alleen slecht nieuws voor Nijmegen, maar voor 
heel Nederland. Het is mogelijk de voorbode van opnieuw een zomer zonder grote 
evenementen. Daarvoor waarschuwt Veiligheidsberaad-voorman Hubert Bruls. 
 
Bruls is als burgemeester van Nijmegen nauw betrokken bij het afgelasten van de Vierdaagse-
feesten. Met name het feit dat de anderhalve meter-maatregel bij een evenement met 
duizenden bezoekers nauwelijks te handhaven is, heeft volgens hem de doorslag gegeven. Dat 
kan ook consequenties hebben voor andere grote evenementen komende zomer in ons land. 
 
‘Vanwege die anderhalve meter-regel verwacht ik dat heel veel evenementen komende zomer 
in de knel gaan komen”, zegt Bruls. ‘Of het nu gaat om een evenement met honderdduizend 
of met tienduizend bezoekers maakt niet zoveel uit. Op locaties met zitplaatsen, zoals het 
Ziggo Dome of het Gelredome kan wellicht iets meer. Maar verder vrees ik dat veel festiviteiten, 
zoals grote popconcerten, komende zomer nog niet door kunnen gaan. Het spijt me.’ 
 
Nijmegens burgemeester weet dat de anderhalve meter een van de laatste coronamaatregelen 
is die het kabinet los zal laten. ‘Zoals het er nu naar uit ziet, met het huidige stappenplan, 
zitten we nog tot augustus of september aan die anderhalve meter vast.’ 
 
Bruls benadrukt dat hij het ‘hartstikke jammer’ vindt dat de Vierdaagse-feesten voor het 
tweede jaar op rij niet door kunnen gaan in zijn stad. Hij zegt te hopen op gunstige 
virusontwikkelingen. ‘Wie weet zijn er komende zomer dan nog wel wat leuke kleine 
bijeenkomsten mogelijk.’ Bron: De Stentor, 23 april 2021. 
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Update RIVM 

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gedaald. Tussen donderdagochtend en 

vrijdagochtend zijn bij het RIVM 9292 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 321 

minder vergeleken met de voorgaande dag. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 58.215 

positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 8316 nieuwe besmettingen per dag. 

Er liggen twee coronapatiënten minder op de Nederlandse intensive cares dan op donderdag. 

In totaal liggen 837 mensen op de ic's, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 

Spreiding (LCPS). 

Het aantal Covid-patiënten op de ic's ligt al sinds afgelopen zaterdag boven de 800. Op 

de verpleegafdelingen liggen vrijdag 1776 coronapatiënten, 67 minder dan donderdag. In 

totaal liep het aantal patiënten met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen terug met 69 tot 

2613. Dat is de grootste daling van deze maand.  Bron: AD, 23 april 2021. 

In de veiligheidsregio IJsselland blijft het aantal besmettingen in vergelijking met een dag 

eerder vrij stabiel, in negatieve zin. Waren het er toen 278, het hoogste aantal sinds 10 januari, 

nu zijn het er 266. Wel een daling dus, zoals dat ook in Flevoland en Noord- en Oost-

Gelderland het geval is. In alle drie de gebieden zijn er geen sterfgevallen te noteren, zoals ook 

het aantal ziekenhuisopnames (14) meevalt. 

Aan de westkant van de Veluwe gaat het de laatste dagen de verkeerde kant op. Daar voegt 

Harderwijk zich bij gemeenten die zich 24 uur daarvoor ook al zorgen moesten maken: Ermelo 

en Nunspeet. Het nabijgelegen Putten en Elburg, waar het eerder deze week nog zo goed ging, 

komen ook dicht bij de gevarenzone. Een groot deel van de gemeenten in deze regio zat daar 

gisteren overigens bij, maar laten vandaag iets betere cijfers zien. Heel vrolijk zal men daar 

nog niet van worden.  

In IJsselland gaat het aantal rode gemeenten van vijf naar twee, maar Zwolle voegt zich in 

tegenstelling tot gisteren wel weer bij dat rijtje: daar noteerde men zeven en veertig positieve 

tests. De andere gemeente is Kampen. Aan de andere kant van de IJssel, bij Deventer, zijn 

dat er zelfs acht en zestig. Ook omliggende gemeenten Lochem, Rijssen-Holten en Berkelland 

zien er slecht uit.  

Op Urk is de dagkoers voorzichtig reden voor optimisme: daar is het aantal besmettingen 

sinds een week geleden niet zo laag. Het aantal positieve tests ligt op Urk op zeven, waardoor 

het ook eens niet rood kleurt. Bron: De Stentor, 23 april 2021.  

 

EU heeft genoeg coronavaccins om te zorgen dat de epidemie verdwijnt 

De Europese Unie heeft in juli genoeg coronavaccins om zeventig procent van haar volwassen 
inwoners in te enten, zegt de Europese Commissie. Dat is genoeg om ervoor te zorgen dat de 
epidemie uitdooft, verwachten deskundigen. 

De inentingscampagne kwam moeizaam op gang in de EU, erkent voorzitter Ursula von der 
Leyen op bezoek in de vaccinfabriek van Pfizer in het Belgische Puurs. Maar nu draait die 
volgens haar op volle toeren. De Duitse stelde al eerder het doel dat aan het eind van de zomer 
zeventig procent van de EU-burgers een prik moet hebben gehad. Aan de aanvoer van vaccins 
zal het volgens Von der Leyen in ieder geval niet liggen. Bron: AD, 23 april 2021. 
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VGN: wetsvoorstel quarantaineplicht verbeteren 
 
Het wetsvoorstel over de invoering van de quarantaineplicht voor terugkerende reizigers zou 
op twee punten verbeterd moeten worden, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). Zo is een plicht tot bereikbaarheid makkelijker te handhaven dan een meewerkplicht. 
Een toezichthouder kan immers meteen een boete uitschrijven als een persoon niet opendoet. 
Bij een meewerkplicht moet de toezichthouder bij geen gehoor eerst een briefje in de bus 
doen en op een later tijdstip terugkomen. Dat kan zich een aantal keer herhalen, en 'dat legt 
opnieuw een extra druk op de toch al overbezette toezichthouders in de gemeenten', aldus de 
VNG.  
 
Ook pleit de vereniging voor een 'logisch' boetebedrag van 339 euro. In het wetsvoorstel staat 
nu een bedrag van 435 euro, waarvoor een zogeheten zware handhavingsprocedure geldt. De 
toezichthouder moet dan meer procedures uitvoeren dan bij een lichte 
handhavingsprocedure, die bij boetes onder de 340 euro geldt. Bron: AD, 23 april 2021. 

 

 

Willem Hoogeveen van de Expert Woerden  © Rianne den Balvert 

 

Lange levertijd op vaatwasser of wasmachine  

Vaatwasser of koelkast nodig? Bereid je dan voor op lange levertijden. Soms kan het wel 

maanden duren voordat de nieuwe wasmachine of -droger bij je thuis wordt bezorgd. ‘De 

mensen zijn in coronatijd massaal hun keuken gaan opknappen.’ 

Theo Wammes runt al tien jaar het bedrijf Witgoed Gouda. Wat hij nu meemaakt is ook voor 

hem compleet nieuw. Hij heeft twee weken geleden een wasdroger van een bepaald type van 

het merk Miele besteld, maar die kan pas in augustus worden geleverd, vertelt hij. Het gaat 

om een duurder model. ‘Normaliter is de wachttijd nooit langer dan een week.’ Wat geldt voor 

Miele, geldt volgens Wammes ook voor Siemens en Bosch, twee andere bekende Duitse 

elektronicamerken.  Bron: AD, 23 april 2021.  

Testen voor Toegang meldt een bij CoronaCheck-app 

Testen voor Toegang meldt dat de CoronaCheck-app door een storing niet aan 
iedereen testbewijzen verleent die toegang geven tot proefuitjes. Normaal is een sneltestuitslag 
binnen een half uur bekend, maar nu wachten sommigen al sinds gisterenmiddag. Hoe lang 
de storing nog duurt, is niet bekend.  
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De CoronaCheck-app zet de uitslag van een sneltest om in een zogenoemde QR-code. De app 
zou echter moeite hebben met speciale tekens in aan het begin van achternamen. Iemand die 
bijvoorbeeld 't Hart heet, krijgt nu zijn testuitslag niet omgezet. Wie problemen ervaart, kan 
een geprinte negatieve testuitslag tonen 

Wie nog wacht op een sneltestuitslag kan contact opnemen met de helpdesk van 
testaanbieder Lead Healthcare, adviseert Testen voor Toegang. Vanavond zijn bijna 
vijftienduizend bezoekers welkom bij onder meer verschillende poppodia en het eredivisieduel 
tussen Willem II en RKC Waalwijk. Zij zouden geen problemen moeten ondervinden. Bron: 
AD, 23 april 2021. 

Bedrag coronasteun verschilt per gemeente 

Van maximaal tweeduizend euro per maand in Amstelveen tot slechts honderdvijftig euro in 
Nissewaard: het bedrag dat mensen bij wijze van coronasteun kunnen aanvragen om hun 
vaste woonkosten te betalen verschilt sterk per gemeente. Dat meldt datajournalistiek 
persbureau LocalFocus op basis van een onderzoek naar de zogeheten Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 

Gemeenten bepalen zelf hun beleid omtrent de TONK-regeling, die in het leven is geroepen 
om huishoudens die inkomsten mislopen door de coronamaatregelen te helpen met het 
betalen van hun vaste woonkosten zoals de huur, hypotheek en gemeentelijke heffingen. 

Twee op de drie gemeenten maken op hun website de hoogte van hun financiële 
tegemoetkoming bekend. Daarvan hanteren Aalsmeer en Amstelveen de hoogste 
maximumtarieven: twaalfduizend per half jaar, ofwel tweeduizend euro per maand. 

Het Limburgse Heerlen is qua beleid het meest ruimhartig en hanteert helemaal geen 
maximumtarief. Heel anders is dat in gemeenten als Nissewaard, Laren of Eemnes die 
slechts negenhonderd euro per zes maanden aanbieden. Op een twintigtal gemeentesites is 
informatie over de TONK-regeling niet makkelijk vindbaar. Dat is onder meer het geval in 
Schiedam, Roosendaal en Dordrecht. 

Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat de 
gemeenten met minder financiële draagkracht voorzichtig waren bij het vaststellen van het 
beleid. Toen halverwege maart bleek dat de overheid het eerder toegezegde bedrag van 
honderddertig miljoen euro zou verdubbelen, werd door sommige gemeenten het maximale 
bedrag enigszins naar boven bijgesteld. Volgens hoogleraar ruimtelijke econometrie Paul 
Elhorst van de Rijksuniversiteit Groningen kan het beleid omtrent de TONK-regeling ook 
afhangen van de politieke samenstelling van de colleges van burgemeester en wethouders. 

Begin april bleek dat de TONK-regeling veel minder werd aangevraagd dan werd verwacht. 
Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zegt dat 
‘de bekendheid van de TONK nog wel om een extra duwtje vraagt'. Bron: AD, 23 april 2021. 

Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ 

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is het standpunt ‘Vaccinatie tegen 
COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ aangepast.  

Zwangere vrouwen met COVID-19 hebben een groter risico op het ontwikkelen van een ernstig 
verloop van de ziekte. Uit veiligheidsoverweging gold voorheen het advies om zwangere 
vrouwen te vaccineren alleen voor kwetsbare zwangere vrouwen met onderliggende ernstige 
aandoeningen. Inmiddels weten we dat in de Verenigde Staten nu 90.000 zwangere vrouwen 
zijn gevaccineerd met een van de mRNA-vaccins (Pfizer of Moderna) zonder noemenswaardige 
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bijwerkingen. Vanaf nu wordt daarom aan alle zwangere vrouwen geadviseerd om zich te laten 
vaccineren, bij voorkeur met een mRNA-vaccin.  

In het standpunt staat daarnaast vermeld dat de Gezondheidsraad geen bezwaren ziet voor 
vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven, omdat aannemelijk is dat de vaccins niet in de 
borstvoeding terechtkomen. 

Ongeacht de vaccinatiestatus blijven voor zwangere vrouwen net als voor anderen, de reguliere 
voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een 
mondneusmasker onveranderd bestaan. 

Het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ is opgesteld 
door de multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ met afgevaardigden vanuit 
de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), Koninklijke Nederlandse 
Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 
(NVK), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Patiëntenfederatie 
Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vereniging voor 
Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG). Bron: NVOG (Nederlandse 
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), 22 april 2021. 
 

Zwangere vrouwen worden geadviseerd zich te laten vaccineren met 

vaccin Pfizer of Moderna 

De uit afvaardigingen van verschillende organisaties bestaande werkgroep ‘COVID-19 en 
Zwangerschap’ heeft haar standpunt aangepast over het toedienen van coronavaccins aan 
zwangere vrouwen. Sinds gisteren wordt aan alle zwangere vrouwen geadviseerd om zich te 
laten vaccineren, bij voorkeur met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna). 

Uit veiligheidsoverweging gold eerder het advies om alleen kwetsbare zwangere vrouwen met 
onderliggende ernstige aandoeningen te vaccineren. 'Inmiddels weten we dat in de Verenigde 
Staten nu 90.000 zwangere vrouwen zijn gevaccineerd met een van de mRNA-vaccins (Pfizer 
of Moderna) zonder noemenswaardige bijwerkingen', schrijft de werkgroep in het gisteren 
ververste standpunt. En voor zwangere vrouwen met COVID-19 geldt een groter risico op het 
ontwikkelen van een ernstig verloop van de ziekte. 'In het standpunt staat daarnaast vermeld 
dat de Gezondheidsraad geen bezwaren ziet voor vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding 
geven, omdat aannemelijk is dat de vaccins niet in de borstvoeding terechtkomen.' 

Het advies geldt niet voor de vaccins van AstraZeneca (want wordt alleen toegediend aan 
zestigplussers) en Jassen (nog onvoldoende duidelijkheid over de risico's voor zwangere 
vrouwen).  

Gisteren klonk er hetzelfde advies via de Hoge Gezondheidsraad van België. Het adviesorgaan 
stelde dat alle zwangere vrouwen nu, met voorrang, een prik moeten kunnen halen wegens 
'hun verhoogd risico op ernstige Covid-19-infectie voor de moeder en op premature 
bevalling'. Eerder adviseerde het orgaan voor iedere zwangere vrouw individueel door een arts 
een afweging te laten maken. Dat advies stelt de gezondheidsraad nu bij 'op basis van de 
meest recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen'. Ook in ons buurland wordt 
aangeraden om de zogeheten mRNA-vaccins van farmaceuten Pfizer/BioNTech en Moderna te 
gebruiken. 

Een week eerder meldde de Britse gezondheidsautoriteit hetzelfde: Zwangere vrouwen in het 
Verenigd Koninkrijk kunnen ingeënt worden met de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en 
Moderna. De basis van het advies vormen de Amerikaanse gegevens. 

De Nederlandse werkgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit de Nederlandse Vereniging voor 
Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 
(KNOV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging voor 
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Medische Microbiologie (NVMM), Patiëntenfederatie Nederland, het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de 
Gezondheidszorg (VHIG). Bron: De Stentor, 23 april 2021.  

GGD-artsen overtreden vaccinatieregels om kankerpatiënten te kunnen 
vaccineren, ze staan niet op lijst medische risicogroepen 

Om wanhopige en ernstig zieke kankerpatiënten, die soms uit angst voor een 
coronabesmetting geïsoleerd leven, te kunnen inenten zouden sommige GGD-artsen bewust 
de vaccinatieregels overtreden, meldt de Volkskrant. Uit gesprekken blijkt dat patiënten soms 
de boeken in gaan als 'zorgpersoneel' om het systeem te omzeilen.  

In Nederland staan de meeste kankerpatiënten nu niet op de lijst van medische hoog-
risicogroepen. Ze krijgen daardoor nu geen voorrang in het vaccinatieschema van het 
ministerie van Volksgezondheid. Inmiddels zouden sommige Nederlandse kankerpatiënten in 
wanhoop zijn afgereisd naar Moskou en Belgrado voor prik. 

Een 53-jarige vrouw, die zelf via een GGD-arts aan het vaccin kwam, vertelt tegen de krant 
hoe andere patiënten in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis spraken over reizen 
waardoor ze het vaccin wisten te bemachtigen. Ook vanuit Duitsland worden ‘vaccinatietrips’ 
naar Moskou georganiseerd, meldt nieuwszender ARD 

‘Het is begrijpelijk dat een arts soms iets wil doen om een patiënt te helpen', zegt 
koepelorganisatie GGD GHOR. ‘Maar het is niet de bedoeling.' Internist-oncoloog John 
Haanen vindt het 'triest' wat er met de kankerpatiënten gebeurt. ‘Deze mensen zijn zeer 
kwetsbaar en het duurt te lang voor ze aan de beurt komen.'  Bron: De Stentor, 24 april 2021. 

GGD-artsen boeken ernstig zieken in als ‘zorgpersoneel’ om hen te kunnen 
vaccineren 

GGD-artsen omzeilen soms bewust de regels om wanhopige en ernstig zieke kankerpatiënten 
te kunnen vaccineren tegen corona. In sommige gevallen wordt de patiënt in de boeken gezet 
als ‘zorgpersoneel’, om zo het systeem te misleiden. Dat blijkt uit gesprekken die de Volkskrant 
voerde met patiënten en artsen. 

Huisartsen, GGD-artsen en oncologen worden dagelijks geconfronteerd met emotionele 
verzoeken om vaccins van kankerpatiënten die soms al een jaar volledig geïsoleerd leven uit 
angst voor corona. In Nederland staan de meeste kankerpatiënten nu niet op de lijst van 
medische hoog-risicogroepen. Ze krijgen daardoor nu geen voorrang in het vaccinatieschema 
van het ministerie van Volksgezondheid, al kan dat later mogelijk alsnog gebeuren via de 
griepprik-lijsten van huisartsen. 

In hun wanhoop zouden inmiddels Nederlandse kankerpatiënten zijn afgereisd naar Moskou 
en Belgrado voor een coronavaccin. In een interview met deze krant vertelt een 53-jarige 
vrouw, die zelf via een GGD-arts aan het vaccin kwam, hoe andere patiënten haar in de 
wachtkamer van ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, vertelden over reizen 
waardoor ze het vaccin wisten te bemachtigen. Ook vanuit Duitsland worden ‘vaccinatietrips’ 
naar Moskou georganiseerd, meldt nieuwszender ARD. 

Een woordvoerder van GGD-koepelorganisatie GHOR zegt ‘dat het begrijpelijk is dat een arts 
soms iets wil doen’ om een patiënt te helpen. ‘Maar het is niet de bedoeling. Het is niet aan 
ons om zelf te bepalen wie wel of niet het vaccin mag hebben.’ 

‘Wij kennen ook de signalen van kankerpatiënten die het is gelukt toch al eerder een vaccin 
te krijgen bij de GGD’, zegt belangenbehartiger Irene Dingemans van de Nederlandse Federatie 
voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). ‘Het is onbegrijpelijk dat ze daarvoor zo’n strijd 
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moeten leveren. Vooralsnog zijn deze patiënten afhankelijk van de empathie, de 
barmhartigheid van een arts. En van geluk en toeval.’ Volgens haar biedt straks ook de 
grieppriklijst lang niet voor iedereen uitkomst, omdat veel kankerpatiënten daar niet opstaan. 

Oncologen van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis zien hoe sommige patiënten 
vereenzamen en soms wegglijden in depressies. ‘Het is echt zo triest wat er met 
kankerpatiënten gebeurt’, zegt internist-oncoloog John Haanen. ‘Deze mensen zijn zeer 
kwetsbaar, en dat weten ze zelf ook. Ze sluiten zichzelf op, ze isoleren zichzelf, om maar niet 
besmet te raken. Het duurt te lang voor zij aan de beurt komen.’ 

Dat het voor beleidsmakers lastig is om alle kwetsbare groepen te benoemen en voorrang te 
verlenen, begrijpt Haanen. ‘Als dat dan niet lukt, dan zou ik zeggen: laat het wat vrijer. Geef 
huisartsen en ziekenhuizen de ruimte om deze mensen te helpen. Ik zou graag al mijn 
patiënten vaccineren, maar we komen gewoon niet aan vaccins.’ 

Volgens Dingemans van NFK lijkt in het vaccinatieschema vooral gekeken te zijn naar de 
sterftekans door covid. ‘Andere situaties, zoals mensen die nog maar een paar jaar te leven 
hebben of patiënten wiens wierkankerbehandeling wordt uitgesteld in afwachting van een 
vaccin, zijn daar niet in meegenomen.’ 

Veel ernstig zieke patiënten hebben hun hoop inmiddels gevestigd op de spillagelijsten van de 
GGD’s. Sinds vorige week mogen de gezondheidsdiensten deze lijsten opstellen, en zo 
‘schrijnende gevallen’ vaccineren met vaccin dat aan het eind van de dag over is. De GGD 
Limburg-Noord werkt al een maand met zo’n lijst, en vaccineerde op die manier meer dan 250 
kwetsbaren. 

Een paar GGD’s (Friesland, Regio Utrecht) heeft aangekondigd het voorbeeld van Limburg-
Noord te volgen. Maar anderen doen dat toch niet, mede omdat zij nauwelijks vaccin zouden 
overhouden en met de restjes die er wél zijn eigen medewerkers willen prikken. Zo kondigden 
de drie Brabantse GGD’s gisteren aan geen spillagelijst te beginnen, omdat ze mensen ‘geen 
valse hoop’ willen geven. Bron: De Volkskrant, 24 april 2021. 

Een miljard mensen lieten zich vaccineren sinds de eerste mens werd 
ingeënt 

 

© AP — Margaret Keenan kreeg als eerste mens ter wereld haar coronavaccinatie  
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Amper vijf maanden nadat de 90-jarige Britse Margaret Keenan als eerste mens ter wereld 
officieel werd ingeënt tegen het coronavirus hebben bijna een miljard mensen wereldwijd 
haar voorbeeld gevolgd. Tot die optelsom komt persbureau AFP op basis van zijn eigen 
database. Het gaat daarbij om eerste en twee prikken met vaccins van Amerikaanse, 
Europese, Russische en Chinese, makelij. 

Landen die de vaccinatie met verve hebben aangepakt, zoals Israël waar ongeveer de halve 
bevolking al volledig is ingeënt, zien een geleidelijke terugkeer naar 'normaal'. De pandemie 
heeft mondiaal minstens 3.088.103 mensenlevens gekost, rekende AFP uit. Er zijn ruim 145 
miljoen infecties met het longvirus geregistreerd. Gisteren overleden er wereldwijd 
13.991 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Bron: De Stentor, 24 april 2021. 

Fanatieke Feyenoord-familie kijkt uit naar zondag: ‘Wedstrijd in de Kuip 
bijwonen voelt als thuiskomen’ 

Nog één nachtje slapen en dan mogen 6500 supporters van Feyenoord voor het eerst sinds 
eind september weer naar de Kuip. Joris Ketting, één van hen, kan haast niet wachten om de 
Rotterdammers weer live in het stadion aan het werk te zien. 

Het is zo fijn om die sfeer weer te voelen en een praatje te kunnen maken'', zegt de 27-jarige 
Rotterdammer aan de vooravond van het duel met Vitesse. ‘Het geluid zal met 6500 supporters 
in het stadion minder zijn, maar het voelt als thuiskomen.' Bron: AD, 24 april 2021.  

 

Feyenoord-supporter Joris Ketting mag weer naar de Kuip, met vriendin Nina van Looij, zus 
Karlijn (links) en oma Corrie Ketting (rechts). © Jan Kok | Boomerang Fotografie 
 
 

RIVM: ‘miljoenen doses AstraZeneca die na half mei komen, zijn niet 
meer nodig’ 
 
De miljoenen doses van het AstraZeneca-vaccin die Nederland na half mei geleverd krijgt, 
worden grotendeels niet meer gebruikt. Dat stelt Jaap van Delden, de vaccinatiebaas van het 
RIVM, in een interview met deze site. Mensen die de AstraZeneca-prik nu niet nemen, komen 
later dit jaar mogelijk in aanmerking voor een ander vaccin. 
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Volgens Van Delden worden er de komende tijd zoveel coronavaccins geleverd, dat die van 
AstraZeneca al snel niet meer nodig zijn. Het vaccin wordt nu door huisartsen toegediend aan 
mensen tussen de 60 en 64 jaar. Als er eenmaal genoeg vaccin binnen is om hen ook een 
tweede prik te kunnen geven, is AstraZeneca in principe overbodig. Dat is waarschijnlijk al in 
de tweede helft van mei het geval, zegt Van Delden. 
 
Het AstraZeneca-vaccin lijkt onder de bevolking minder populair, mede vanwege de berichten 
over een zeldzame ernstige trombosebijwerking. Maar tot nu toe kunnen 60- tot 64-jarigen 
geen ander vaccin krijgen. Later dit jaar kan dit veranderen, stelt Van Delden. ‘Het kan straks 
zo zijn dat je je nog eens op één bepaalde groep richt, om daar de vaccinatiegraad te verhogen. 
Bij die groepen zou je veegrondes kunnen houden, waarbij je iedereen die niet gevaccineerd 
is nog een keertje langsgaat.’ 
 
De overheid weet niet precies weet hoeveel prikken er tot nu toe zijn gezet, omdat de registratie 
fors achterloopt. Bij huisartsen in het land zorgde het lagere enthousiasme voor AstraZeneca 
voor chaotische toestanden. Op sommige plekken kwamen veel 60- tot 64-jarigen niet opdagen 
voor hun prik. Daardoor moesten huisartsen met overgebleven vaccins de boer op en 
probeerden ze die kwijt te raken aan 65-plussers. Ook dat zal lastig worden: alle 65-plussers 
kunnen inmiddels een afspraak maken voor een Pfizer-prik. 
 
Nederland heeft 11,7 miljoen doses AstraZeneca besteld. Daarvan zijn er naar schatting een 
kleine 1,5 miljoen toegediend. Het leeuwendeel wordt na half mei geleverd, waardoor 
miljoenen vaccins niet gebruikt zullen worden. Die worden waarschijnlijk verdeeld onder 
armere landen. Mogelijk wordt een deel bewaard, zegt Van Delden. 
 
In het interview geeft Van Delden ook toe dat de overheid niet precies weet hoeveel prikken er 
tot nu toe zijn gezet, omdat de registratie van de vaccinatie bij huisartsen en in 
zorginstellingen fors achterloopt. ‘Ja, dat is lastig. Er zit gewoon marge in dat getal, dat zou 
ik zelf natuurlijk ook liever anders zien. Schattingen zijn niet zo comfortabel. Je werkt liever 
met registraties.’ Bron: AD, 24 april 2021.  
 
 

 
 
Jaap van Delden leidt het Covid-vaccinatieprogramma van het RIVM  © Marnix Schmidt 
 

Huisartsen woedend om uitspraak RIVM: ‘de boodschap zou juist moeten 
zijn ‘neem AstraZeneca’ 
 
Huisartsen reageren woedend en verbaasd op uitspraken over het AstraZeneca-vaccin die 
Jaap van Delden, de vaccinatiebaas van het RIVM, vandaag doet in een interview met AD.  ‘Hij 
framet het vaccin als tweederangs. Het richt echt schade aan.’ De PvdA wil opheldering van 
minister De Jonge (Volksgezondheid). 
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Van Delden gaat in het interview uitgebreid in op de problemen rond het AstraZeneca-
vaccin. Het vaccin is minder populair vanwege de berichten over de zeer 
uitzonderlijke  bijwerking van trombose. Er kwamen de afgelopen tijd meerdere signalen van 
huisartsen die AstraZeneca-vaccins overhielden omdat mensen uit de doelgroep van 60- tot 
64-jarigen hun prik niet kwamen halen. Van Delden zegt nu te begrijpen dat sommige mensen 
misschien wachten met het halen van een vaccinatie. ‘Als ik 66 zou zijn en de huisarts zou 
me bellen, zou ik me ook afvragen: vandaag AstraZeneca, of over twee of drie weken Pfizer? 
We gaan huisartsen daarom nog preciezer beleveren, zodat kleinere leveringen mogelijk zijn 
en ze daardoor minder overhouden.’  
 
Bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn de uitspraken van de RIVM-topman 
verkeerd gevallen. ‘Ons uitgangspunt is: zo snel mogelijk vaccineren. Hoe sneller hoe beter. 
Het AstraZeneca-vaccin is goedgekeurd voor deze leeftijdsgroep. De boodschap zou juist 
moeten zijn: néém AstraZeneca. Als je kijkt hoeveel moeite huisartsen doen om mensen te 
overtuigen en om zorgen weg te nemen. Deze boodschap helpt dan niet. We hadden veel liever 
gezien dat de landelijke vaccinicatiestrategie gewoon onderstreept zou worden, in plaats van 
het openlijk uitspreken van twijfels.’ 
 
Een zelfde geluid is te horen bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. ‘Dit creëert onrust 
en onduidelijkheid, het is om moedeloos van te worden. Huisartsen zitten al met moeilijke 
logistieke trajecten. Dit helpt niet om een  duidelijke boodschap voor de dag te brengen. Het 
zijn echt onhandige uitspraken’, reageert een woordvoerder namens het genootschap. 
 
De Brabantse huisarts Geert-Jan van Holten sprong zaterdagochtend zowat uit zijn vel, toen 
hij het interview las. ‘Ik ben echt des duivels’, zegt hij. ‘Hij framet dit vaccin als tweederangs. 
Eigenlijk zegt hij: wacht maar op het volgende vaccin dat beschikbaar koimt. Je hebt het wel 
over een half miljoen in de risicogroep die nog wachten op een prik. We zijn met man en macht 
bezig om die opkomst zo hoog als mogelijk te krijgen. En dan sla je de krant open, en dan zegt 
het hoofd van het vaccinatieprogramma ’we hebben het niet meer nodig’.’  
 
Van Holten zegt niets te begrijpen van de uitspraken van Van Delden. ‘Iedereen weet dat we 
zo snel als mogelijk zo veel mogen moeten prikken. Door deze teksten gaan nu meer mensen 
in de leeftijd tussen 60 en 65 op de ic terechtkomen, omdat we wéér treuzelen. Het richt echt 
schade aan. AstraZenica is géén slecht vaccin. Het is volkomen veilig, en het is een 
rechtstreekse aanval op het vaccin.’ 
 
Ook in politiek Den Haag worden de wenkbrauwen gefronst. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken gaan 
de uitspraken van RIVM boven haar pet. ‘Ik snap de uitspraken van Van Delden oprecht niet, 
ik maak me hier grote zorgen over. Dat AstraZeneca straks niet meer nodig is, gaat uit van 
wensdenken. Als straks iets tegenvalt bij andere vaccins, heb je het nodig. Huisartsen hebben 
al de grootste moeite om 60-plussers en 60-minners gemotiveerd te krijgen voor dit vaccin. 
Op deze manier zien huisartsen hun patiënten alsnog in het ziekenhuis belanden. Dit is totaal 
onnodig paniek zaaien.’ 
 
Kuiken stelt dan ook schriftelijke vragen. ‘Minister De Jonge is verantwoordelijk voor dit 
interview. Ik wil van hem weten waarom hij deze uitspraken heeft goedgekeurd.’ Jan 
Paternotte van regeringspartij D66 zegt: ‘Elke dag telt. We kunnen wachten tot er een ander 
vaccin is, maar dat is kostbare tijd waarin mensen niet zijn beschermd door een prima vaccin.’ 
Hij verwijst naar een brief van het Zuyderlandziekenhuis. ‘Daar moest een patiënt worden 
opgenomen die het Astra-vaccin had geweigerd.’ De D66’er wijst naar Engeland, waar het 
omstreden vaccin intensief is gebruikt. ‘Door de twintig miljoen prikken van AstraZeneca is 
Engeland nu uit de lockdown aan het stappen.’  
 
Ook hij is niet blij met de opmerkingen van Van Delden. ‘Het is echt nodig dat er betere 
afstemming komt met de artsen en ze niet steeds het gevoel hebben dat de overheid hen voor 
de voeten loopt. Huisartsen geven aan dat dat voor verwarring zorgt.’ ‘Het vaccinatiebeleid van 
dit kabinet is een grote miskleun’, zegt Denk-Kamerlid Tunuhan Kuzu. ‘Ik kan me goed 
voorstellen dat huisartsen en mensen die vrijwillig een vaccin willen nemen het jojobeleid van 
het kabinet zat zijn. Laat die keuze aan de mensen zelf.’ 
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Het RIVM laat in reactie weten de ophef ‘te betreuren'. ‘We hebben veel waardering voor al het 
werk dat in dit covid-jaar is verzet voor de huisartsen. Gezamenlijk met alle ketenpartners 
willen wij Nederland zo snel mogelijk vaccineren en beschermen tegen de gevolgen van covid-
19.’ 
 
Volgens het RIVM is het AstraZeneca-vaccin op dit moment zeker nog nodig voor de vaccinatie 
van de groep  60- tot 64-jarigen. ‘Een goed vaccin dat bescherming biedt tegen de gevolgen 
van covid en waarvoor de huisartsen alles op alles zetten om zoveel als mogelijk mensen uit 
deze groep te vaccineren’, aldus het RIVM in een verklaring. Bron: AD, 24 april 2021.  
 

Huisarts en hoogleraar vragen ministerie om voor iedereen begrijpelijke 
voorlichting over coronavaccinatie 

De Rotterdamse huisarts Shakib Sana en hoogleraar en internist aan het Erasmus MC Robin 
Peeters vragen het ministerie voor Volksgezondheid in een brief om 'duidelijke en voor 
iedereen begrijpelijke' voorlichting over de coronavaccinatie. 

De artsen merken dat veel informatie nu aan een deel van de bevolking voorbijgaat, met name 
in achterstandswijken. Hun oproep krijgt steun van een lange 
lijst zorgverleners, beroepsverenigingen en een aantal ziekenhuizen. 

De wisselende vaccinatiestrategie van de overheid geleid tot grote 
angst en twijfel onder kwetsbare mensen. ‘Mensen die toch al beperkte en vaak eenzijdige 
informatie uit hun omgeving ontvangen, blijken hun keuzes op die angst en twijfel te baseren.' 

Volgens Sana en Peeters is de vaccinatiebereidheid in die wijken daardoor erg laag, terwijl 
daar de kans om met corona besmet te raken en eraan te overlijden juist relatief hoog is. ‘Dé 
uitweg uit de pandemie is: een groot deel van de bevolking vaccineren.' 

Het medische duo pleit voor een grootschalige campagne via landelijke maar ook vooral lokale 
media. Ook willen ze dat de overheid gebruikmaakt van buurt- en 
clubhuizen, kerken en moskeeën, azc's en markten om informatie te verspreiden. 
 
Het ministerie wil de artsen volgende week uitnodigen om te praten. ‘We doen qua 
communicatie al veel, net als veel gemeenten', zegt een woordvoerder. ‘Als er meer nodig 
is voor bepaalde doelgroepen willen we daar altijd naar kijken.' Bron: De Stentor, 24 april 
2021. 
 

Hoe gaan scholen om met de strikte coronaregels? ‘We kloppen iedere 
dag af’ 
 
De basisscholen zijn alweer tweeënhalve maand onder strikte voorwaarden open, ondanks de 
voortwoedende coronacrisis. Het voortgezet onderwijs volgde niet lang daarna. 
Vanzelfsprekend hebben schoolleiders en leraren te maken met de nodige 
veiligheidsmaatregelen op hun locaties. Is dat een beetje werkbaar? 
 
Vanaf maandag 8 februari staat het kabinet weer toe dat de basisscholen, de kinderdagopvang 
en het speciaal (basis)onderwijs lesgeven. Toch werden er tussen die dag en 31 maart, de 
laatste peildatum, maar liefst 86 afzonderlijke schoolsluitingen- en heropeningen 
geregistreerd. De sluitingen duurden gemiddeld 4,2 schooldagen. Belangrijke redenen: een 
school moet vanwege een besmettingshaard even dicht van de GGD of er zijn niet genoeg 
leraren beschikbaar om les te geven. Bron: AD, 24 april 2021. 
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De gang van het Teylingen College Leeuwenhorst © ANP 
 
 

Van toiletdame tot portier: clubs een jaar dicht, wat doet het personeel? 
‘Heb kantoorbaanritme gekregen’ 
 
Ze zijn de steun en toeverlaat van het Haagse uitgaanspubliek. En ze mogen al meer dan een 
jaar niet aan de bak. Het personeel van het Haagse clubs vertelt over hun werk, het gemis en 
hun nieuwe kantoorbaanritme. De hoop om snel te beginnen is een illusie: ‘Wij zijn als laatste 
aan de beurt om weer open te gaan.’  
 
Meer dan twintig jaar staat Bonni May (56) voor Muziekcafé De Paap. Niet als portier, als 
gastheer. ‘Bij een portier heb je de indruk van norse mensen. Wij spreken iedereen aan. Bij 
ons is het gezellig.’ En de mensen kennen hem na al die jaren in het Haagse centrum. Van 
alles komt voorbij. ‘Iemand van zestig staat bij ons naast iemand van achttien te swingen.’ 
Iets meer dan een jaar geleden stond er zo twee à driehonderd man in het café. 
 
Op de avond zelf loopt hij regelmatig een rondje door de zaak. Een praatje maken. Laten zien 
dat hij is. Mensen aanspreken: ‘let je een beetje op jezelf’. ‘Negentig procent los je al op door 
er te zijn’, zegt hij erover. ‘Het mooiste is als je niet hoeft op te treden. Dan doe je je werk 
eigenlijk heel goed.’ Bij de deur staan ze altijd met twee man. Zodat er één naar binnen kan. 
‘Het wordt wel eens matten. Maar je moet ook wel proberen om iemand met goed gevoel weg 
te laten gaan.’ 
 
In de zomer ging De Paap even open voor honderd man. May vond het geen succes. Er waren 
meer mensen nodig om in de gaten te houden of iedereen zich wel aan de regels hield dan 
daarvoor. ‘Zeg maar eens tegen een jongen vol adrenaline dat hij op zijn kruk moet blijven 
zitten.’  
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Bonni May staat weer even op zijn vertrouwde plek voor de deur van Muziekcafé De Paap: ‘Het 
mooiste is als je niet hoeft op te treden. Dan doe je je werk eigenlijk heel goed’. © Daniella van 
Bergen   
 
Drie avonden volle bak had hij inmiddels ingewisseld voor één avond in de week. ‘De Paap 
vind ik leuk, dat is mijn uitje. Maar ik hoef niet meer twee of drie nachten door te pakken.” 
May heeft een aannemersbedrijf. Hij heeft zich dit jaar dus niet verveeld. ‘Maar ik mis mijn 
collega’s en de gezelligheid heel erg. Ik moet wel eerlijk zeggen: tegen die lange nachten zie ik 
wel weer op. Ik slaap nu een stuk meer.’ 
 
De Paap is vooral bekend door de muziek. Tegenwoordig vindt hij het wat minder. Met 
weemoed kijkt hij terug op de tijd dat Anouk, Kane en Di-Rect op het podium rechtsachter in 
de zaak stonden. ‘Vijftien of zestien waren ze. En alles kwam uit Den Haag. Als de boel weer 
opengaat, mogen ze een mooi feestje geven. Dinand, ik weet dat je nieuwe muziek hebt.’  Bron: 
AD, 24 april 2021.  
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Update RIVM 

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Tussen 

vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) 8123 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 1152 minder vergeleken met de 

voorgaande dag.  

Ook gisteren daalde het aantal nieuwe besmettingen. De dagen daarvoor nam het aantal op 

dagbasis juist toe. 

Het aantal nieuwe besmettingen ligt vandaag iets onder het weekgemiddelde. Het RIVM heeft 

in de afgelopen zeven dagen 58.037 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 

8291 nieuwe besmettingen per dag.  

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 22. Dat wil niet zeggen 

dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, 

wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.  

Wéér veel positieve tests in Noord- en Oost-Gelderland, opvallende piek in Staphorst. Er zijn 

739 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat 

zijn er 79 minder dan een etmaal eerder. Dat komt vooral doordat er in IJsselland minder 

mensen positief testten dan voorgaande dagen. In Noord- en Oost-Gelderland gaat het hardst 

met de besmettingen. 

Er kwamen afgelopen 24 uur 424 nieuwe coronagevallen aan het licht in de veiligheidsregio 

Noord- en Oost-Gelderland. Dat is vergelijkbaar met het aantal van gisteren (419). Zowel in 

absolute als in relatieve zin ligt dit getal aanzienlijk hoger dan in IJsselland en Flevoland. 

Omgerekend per 100.000 inwoners testten 51 mensen in Noord- en Oost-Gelderland positief 

tussen gisterochtend en vanochtend: veel meer dan in Flevoland (34) en IJsselland (32). 
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Zeven gemeenten uit de Stentor-regio in Noord- en Oost-Gelderland kleuren rood op de 

coronakaart: dat betekent dat er meer dan 56 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn 

geregistreerd. In absolute zin scoort Apeldoorn het beroerdst met 92 positieve tests (56 per 

100.000 inwoners). In relatieve zin kwamen er in Noord- en Oost-Gelderland in Berkelland de 

meeste coronagevallen bij: 71 per 100.000 inwoners.       

In IJsselland daalde het aantal nieuwe besmettingen van 266 naar 171. De voorgaande vier 

dagen lag dit aantal aanzienlijk hoger. Op de coronakaart van vandaag is deze regio dan ook 

behoorlijk opgeklaard. Alleen Staphorst kleurt nog rood. Daar testten 17 mensen positief (99 

per 100.000 inwoners). Dat getal lag sinds 20 januari niet meer zo hoog in deze gemeente. 

Ommen valt in positieve zin op met slechts één nieuwe besmetting. Ook Zwolle doet het relatief 

goed met 35 nieuwe coronagevallen: 27 per 100.000 inwoners. Deventer hoort bij de 

gemeenten met een minder gunstig resultaat: 46 positieve tests in 24 uur.     

In Flevoland springt Urk eruit. Nadat er gisteren vrij weinig besmettingen aan het licht 

kwamen (7), is het aantal coronagevallen afgelopen etmaal opgelopen met 19. Het virus leeft 

er weer op nadat in de maanden februari en maart slechts 107 Urkers positief testten. In april 

ligt het aantal besmettingen al op 305. 

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is zaterdag gedaald met 21, de 

grootste afname sinds 13 maart. In totaal liggen nu nog 816 mensen met corona op de ic’s, 

meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Gisteren nam het aantal coronapatiënten op de ic’s nog toe met 17, de grootste stijging sinds 

8 april. Vrijdag meldde het LCPS dat de intensive cares tegen hun ‘maximale capaciteit’ aan 

zitten. Op die dag nam het aantal coronapatiënten op de ic’s af met twee. 

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten zaterdag net als op de ic’s flink af, 

met 78 tot 1698. In totaal zijn nu 2514 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Nederlandse 

ziekenhuizen, 99 minder dan vrijdag.  

Het ministerie van Volksgezondheid schat dat tot nu toe iets meer dan vijf miljoen 
coronaprikken zijn gezet. Het gaat om eerste inentingen en herhaalprikken bij elkaar. Het 
geschatte aantal op het coronadashboard staat nu op 5.039.385 toegediende vaccindoses. 

Naar verwachting worden deze week, die loopt van 19 tot en met 25 april, in totaal 729.732 
vaccinaties gezet. Het daadwerkelijke aantal kan anders zijn, bijvoorbeeld omdat mensen hun 
afspraak afzeggen. Afgelopen zeven dagen zijn volgens het dashboard gemiddeld iets meer dan 
96.000 prikken per dag gezet.  

Minder dan vijf maanden na de eerste vaccinatie zijn er één miljard inentingen gezet, aldus 
persbureau AFP. 1.002.938.540 prikken zouden zijn gezet in tweehonderdzeven verschillende 
landen. Achtenvijfitg procent van alle prikken is gezet in China, India en de Verenigde Staten. 

De pandemie heeft inmiddels wereldwijd minstens 3.088.103 mensenlevens gekost, meldt 
AFP daarnaast op basis van eigen cijfers, bijgehouden aan de hand van de dagelijkse 
rapporten van gezondheidsautoriteiten in elk land. Er zijn ruim 145 miljoen infecties met het 
coronavirus geregistreerd.  Bron: De Stentor, 24 april 2021. 
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Op de Leusderweg figureert Hassan El Ammouri levensgroot in de campagne ter bestrijding 
van corona. © Nico Brons 
 
 

Hassan lag met kanker in het ziekenhuis en liep daar corona op, maar 
dacht nooit: ‘dít is het einde’ 
 
Deze zomer hoopt hij na drie jaar weer zijn oude moeder in de armen te sluiten in geboortestad 
Fès, Marokko, en dan gelijk een dosis vitamine op te doen tussen de olijfbomen. 
 
Hassan El Ammouri is eraan toe. Vorig jaar werd bij de Amersfoorter darmkanker vastgesteld. 
Er volgden drie operaties en een chemokuur. Hij heeft nog wat last van vermoeidheid, maar 
voelt zich verder goed. ‘Ik ben mijn glimlach nooit kwijtgeraakt en heb nooit gedacht ‘dít is het 
einde’.’ Bron:  De Stentor, 24 april 2021. 
 

Vrachtwagen verliest lading auto's op A1 bij ongeluk, snelweg afgesloten 

RIJSSEN/HOLTEN - Een vrachtwagen met auto's is zaterdagochtend gekanteld op de A1 ter 

hoogte van Holten. Meerdere voertuigen liggen op de kop op het wegdek. De 

vrachtwagenchauffeur is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis.  

De vrachtwagenchauffeur is zaterdag rond 08.30 uur vermoedelijk met zijn voertuig op een 

botsabsorder gereden, dit is een voertuig dat vaak bij wegafzettingen wordt geplaatst om 

eventuele botsingen op de vangen. De vrachtwagen is na de aanrijding gekanteld. Ook enkele 

auto's liggen op de kop.  

De A1 wordt vanaf de afslag Rijssen/Enter naar de afslag Holten/Markelo volledig afgesloten. 

Het verkeer richting Apeldoorn kan omrijden via Zwolle. In beide richtingen staat inmiddels 

een lange file. De wegafsluiting duurt hoogstwaarschijnlijk tot halverwege de middag.  

‘Helaas zien we veel bestuurders van passerende auto’s de ravage filmen tijdens het 

autorijden. Doe dit niet! Het mag niet en is gevaarlijk. Houd je aandacht bij het autorijden en 

de weg’, meldt de politie. ‘Inmiddels hebben we al veel boetes uitgeschreven voor het filmen 

tijdens het rijden. Nogmaals: doe dit niet en houd het voor iedereen veilig.’ Bron: De Stentor, 

24 april 2021. 
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© ANP 

Onderzoek: vertrouwen in koning op laagste punt sinds inhuldiging 

Een meerderheid van de Nederlanders heeft vertrouwen in koning Willem-Alexander, maar 

het is het afgelopen coronajaar wel gedaald tot het laagste punt sinds zijn inhuldiging in 2013. 

Dat heeft te maken met de omstreden vakantie naar Griekenland en de hogere toelage die de 

koning krijgt, meldt EenVandaag op basis van zijn jaarlijkse Koningsdagonderzoek onder ruim 

28.000 leden van het Opiniepanel. 

Daarin geeft 63 procent aan vertrouwen te hebben in de koning, tegenover 74 procent vorig 

jaar. Ook de steun voor koningin Máxima daalt: van 78 procent vorig jaar naar 69 procent 

nu. 

Ongeveer driekwart vindt het onterecht dat de koning middenin de coronacrisis meer geld 

krijgt van de staat. Zijn toelage stijgt dit jaar met twee ton naar één miljoen euro aan inkomen, 

plus 5,1 miljoen voor personeel en onkosten. ‘Corona maant de hele samenleving tot 

soberheid. Dit is een heel verkeerd signaal van een koning die dichtbij ons burgers wil staan’, 

zegt een deelnemer aan het onderzoek. 

Bijna de helft (46 procent) zegt dat de vroegtijdig afgebroken trip naar Griekenland van het 

koninklijk gezin afgelopen oktober nog steeds een negatieve invloed heeft op hun beeld van 

het paar. Willem-Alexander brak de vakantie af nadat er publieke verontwaardiging was 

ontstaan. Hij bood later zijn excuses aan. 

Vier op de tien mensen vinden het koningspaar niet zichtbaar genoeg. Een ondervraagde zegt: 

‘Natuurlijk, we zien wel eens beelden van hem tijdens een werkbezoek. Maar echt aanwezig 

zijn en het hele volk een hart onder de riem steken, is klaarblijkelijk niet zijn ding.’ 

Volgens EenVandaag is het onderzoek representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, 

geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur. Bron: De 

Stentor, 24 april 2021. 
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Politie moet geweld gebruiken om examenstunt onder controle te krijgen 

Een examenstunt bij het Willem de Zwijger College in Bussum is gisteren volledig uit de hand 

gelopen. Zo’n vijftig tot honderd jongeren van diverse scholen stonden te hossen op straat. De 

politie moest ‘gepast geweld’ gebruiken om de situatie onder controle te krijgen. De rector gaat 

aangifte doen tegen een aantal jongeren, meldt De Gooi en Eemlander.  

Wat begon als een gemoedelijk feestje met muziek liep volledig uit de hand met overmatig 

drankgebruik, intimidatie van schoolpersoneel, vernielingen en vechtpartijen met de politie, 

aldus rector Jan Adels van het Willem de Zwijger College in Bussum tegen de Gooi en 

Eemlander. 

‘We waren genoodzaakt om de groep uit elkaar of in beweging krijgen’, bevestigt een 

politiewoordvoerder. ‘Daar is een wapenstok bij gebruikt. In deze coronatijd behoort dit wel 

tot de bijzondere gevallen. Er zijn twee bekeuringen uitgedeeld voor belediging en het niet 

tonen van het identificatiebewijs’, aldus de politiewoordvoerder.  

De rector laat weten geschokt te zijn. ‘We houden van onze leerlingen, maar dit gaat de pet te 

boven. Mensen zijn bedreigd en politieagenten zijn aangevallen. We gaan alle foto’s en filmpjes 

onderzoeken op strafbare feiten.’ Reacties van ouders liepen uiteen van steun voor de rector 

tot kritiek op het harde optreden van de politie. 

Rond het middaguur verzamelden de feestvierders zich. Volgens de rector sloeg het gedrag na 

een tijdje om en begonnen de leerlingen met bierflessen te gooien en in tuinen te plassen. Na 

klachten van buren werd besloten om de leerlingen in school naar huis te sturen. ‘Omdat we 

dachten dat het weleens gevaarlijk zou kunnen worden’, aldus de rector. 
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De meute jongeren verplaatste zich vervolgens naar andere plekken, zoals het nabijgelegen 

Vituscollege. Volgens de rector ging het daar mis. ‘Jongeren gooiden met stenen, medewerkers 

zijn geïntimideerd en aangevallen, heb ik gehoord. Rond half drie kwamen ze terug naar ons 

en was er inmiddels nog meer drank ingegaan. Ze probeerden met geweld de toegang tot de 

school te verschaffen. Die confrontatie ontaardde in een heel naar gevecht met de politie.’ 

Bron: De Stentor, 24 april 2021. 

Dronken jongeren slaags met politie bij uit de hand gelopen Bussumse examenstunt; Rector 
Willem de Zwijger College gaat aangifte doen tegen aantal leerlingen. ’Dit gaat mijn pet te 
boven’    
 

 
 
Rector Jan Adels van het Bussumse Willem de Zwijger College gaat aangifte doen bij de politie 
tegen een aantal leerlingen. © Archieffoto Kastermans Studio 

Rector Jan Adels van het Bussumse Willem de Zwijger College gaat aangifte doen bij de politie 
tegen een aantal leerlingen na ernstige ongeregeldheden bij een examenstunt. Wat vrijdag 
begon als een gemoedelijk festijn met een muziekbox op straat liep volledig uit de hand met 
overmatig drankgebruik, intimidatie van schoolpersoneel, vernielingen en vechtpartijen met 
de politie, meldt Adels. Ook bij het Vituscollege richtten zij schade aan. 

Naar schatting vijftig tot honderd hossende jongeren van diverse scholen waren erbij 
aanwezig. Ze zochten een uitlaatklep in deze coronatijd, maar dat pakte verkeerd uit. De 
politie bevestigt dat gepast geweld is gebruikt om de situatie onder controle te krijgen. Bron: 
De Gooi en Eemlander, 24 april 2021. 
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© Politie Amersfoort 
 
 

Leerlingen op Amersfoortse basisschool zijn zó lastig dat schoolleiding 
politie inschakelt 
 
Een basisschool in Amersfoort riep afgelopen week de hulp van de politie in om een einde te 
maken aan het baldadige gedrag van een aantal leerlingen. De lastpakken moeten bij wijze 
van alternatieve straf een paar dagen komen klussen op de eigen school. 
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Leerkrachten van de niet bij naam genoemde basisschool in het Bergkwartier waren de 
misdragingen volgens de politie zo beu dat ze na overleg met de directie en de ouders contact 
opnamen met het bureau. Het korps zond enkele agenten naar de school om de voortdurend 
herrie schoppende leerlingen toe te spreken. 
 
Na een preek van de agenten in de gymzaal van de school volgde de afspraak dat de leerlingen 
buiten schooltijd klusjes komen doen. De politie schrijft in een bericht op haar facebookpagina 
dat de jongens er nog goed mee weg komen: 'Ditmaal bleef het bij een waarschuwing, maar 
de volgende keer niet meer’. 
 
De school in het Bergkwartier is volgens het korps niet de enige die last heeft van zich 
misdragende leerlingen: ‘Helaas dachten meer jongeren de afgelopen tijd dat het leuk was om 
ongevraagd door scholen te rennen, aan kelderdeuren te rammelen en kleine kinderen van de 
BSO (Buitenschoolse opvang) bang te maken. Dat is niet oké en heeft voor veel onrust gezorgd 
bij leerkrachten en kinderen', constateert de politie.  Bron: AD, 24 april 2021. 
 

 

In Breda zijn feestvierende mensen weggestuurd 

De politie heeft in de Bredase binnenstad een grote groep feestvierende mensen 
weggestuurd. Inmiddels zijn de mensen, honderd ongeveer, naar de Grote Markt gewandeld, 
waar zij met muziek meezingen en van een drankje genieten. Hoewel ze daar ook werden 
weggestuurd, omdat ze zich niet aan de coronavoorschriften houden, kwamen ze even later 
toch weer terug.  

Het lijkt een kat-en-muis-spel te zijn tussen de politie en de feestvierders. Ondertussen 
wemelt het van de agenten. 

Eigenlijk zou vandaag het testevenement 538 Oranjedag in Breda plaatsvinden. Toen daar 
ophef over ontstond, werd uiteindelijk besloten het evenement af te gelasten. Bron: De 
Stentor, 24 april 2021. 
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@ MaRicMedia / Perry Roovers   

Drukte in Bredase binnenstad neemt af: ‘wie niet wil vertrekken, krijgt 

een bekeuring’ 

De politie heeft zaterdagmiddag in de Bredase binnenstad een grote groep mensen 
weggestuurd. Zij hielden zich op bij de Haven zonder de coronamaatregelen in acht te nemen. 
Enkele uren later is de groep - na een korte rondreis door de stad - weer terug in die straat, 
die de politie aan beide kanten heeft geblokkeerd. 

Agenten sommeerden hen rond de klok van 15.00 uur om De Haven te verlaten, waarna zij 
zich richting De Havermarkt verplaatsten. Ook daar stuurde de politie de feestvierende groep 
weg. Inmiddels zijn de mensen, tweehonderd ongeveer, naar de Grote Markt gewandeld, waar 
zij met muziek meezingen en van een drankje genieten. Bron: BN De Stem, 24 april 2021.   
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Hoewel de meeste feestvierders zijn vertrokken uit de binnenstad van Breda, hebben de politie 
en ME zojuist het Valkenbergpark ontruimd.  

Volgens een politiewoordvoerder ontstonden er ‘enkele vechtpartijtjes, waardoor de 
coronaregels niet gehandhaafd konden worden’. De ontruiming verliep soepel en zonder 
geweld, voegt hij er aan toe. 

In het centrum van Breda kwamen vanmiddag op verschillende plekken groepen mensen 
bijeen. De politie heeft zo'n tweehonderd boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de 
coronamaatregelen. Inmiddels is het weer rustig in de binnenstad. 

Een persoon werd aangehouden voor het beledigen van een agent. Hoeveel mensen er in totaal 
op de been waren kan de woordvoerder niet zeggen, maar het waren er 'te veel'.  Bron: AD, 24 
april 2021. 

 

De partybussen werden zaterdagmiddag tegengehouden © Jean-Paul van der Rijk 
 
 

Partybussen tegengehouden door politie en ME in Breda: ‘na 13 maanden 
stilstaan willen we gewoon een rondje rijden’ 
 
Zeven partybussen van het bedrijf Party Express werden zaterdagmiddag tegengehouden door 
politie en ME in Breda. Ze mogen het terrein niet af en ontvingen een rijverbod van 24 uur. 
De politie ging uit van een manifestatie waar geen vergunning voor afgegeven is.  
 
Eigenaar Jean-Paul van der Rijk is woedend. ‘We hadden helemaal geen verkeerde plannen. 
We wilden gewoon een rondje rijden door Breda en van ons laten horen. Wij staan al dertien 
maanden stil.’ 
 
De bussen werden tegengehouden omdat de politie uitging van een manifestatie en daar is 
geen vergunning voor gegeven. Op de bussen heeft de eigenaar stickers geplakt met de tekst 
‘Wij claxonneren voor de horeca’. ‘De politie ziet het als protestronde, maar het wordt compleet 
verkeerd opgepakt’, aldus de eigenaar.  
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Het doel was een rondje Breda en toeteren langs de haven en de horeca als steunbetuiging 
voor de horeca. ‘Natuurlijk was de ronde door Breda ook bedoeld om aandacht te krijgen voor 
de touringcarbranche. Wij steunen de horeca, maar óók wij hebben het als touringcarbedrijf 
zwaar door alle coronamaatregelen.’ 
 
Rond 13.00 uur werden van der Rijk en zijn buschauffeurs verrast met het optreden van de 
politie en ME op het terrein van het busbedrijf.  ‘Ik houd mij al maanden netjes aan alle regels 
en nu word ik afgestraft met dit machtsvertoon.’ Voor nu laat het busbedrijf zijn bussen staan 
op het terrein en staan er voorlopig geen ritjes op de planning. Bron: BN De Stem, 24 april 
2021. 
 

 
 

Honderden demonstranten uiten onvrede over coronabeleid met 'Mars 
voor Vrijheid'  

In het centrum van Rotterdam demonstreerden van 14:00 uur tot 16:00 uur ongeveer 500 
mensen tegen de coronamaatregelen. Ze verzamelden zich op het Stadhuisplein en liepen 
vanaf daar richting het Schouwburgplein. Volgens een politiewoordvoerder verliep de 
demonstratie vreedzaam en is de demonstranten gevraagd naar huis te gaan.  
 
De demonstranten verzamelden zich zaterdagmiddag op het Stadhuisplein na een oproep op 
sociale media, genaamd 'Mars voor Vrijheid: Mijn leven, mijn kinderen, mijn keuze.' Zij uiten 
hun onvrede door middel van spandoeken met teksten als 'genoeg is genoeg'. Ook houden 
verschillende demonstranten gele paraplu's omhoog, met teksten als 'waarheid' en 'liefde'. 
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Protestactie tegen coronamaatregelen, foto Media TV 
 

 

Demonstranten demonstreren tegen het coronabeleid, foto media TV 

Bij de demonstratie was veel politie op de been. Zij hebben de demonstranten rond 15:45 uur 
gevraagd het Schouwburgplein te verlaten. Voor zover bekend zijn er geen mensen 
aangehouden of boetes uitgedeeld. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente, 
aldus de politiewoordvoerder. Bron: Rijnmond.nl, 17 april 2021. 

‘Mars voor de Vrijheid’ Rotterdam 

In het centrum van Rotterdam hebben zich vanmiddag opnieuw een paar honderd 
mensen verzameld op het Stadhuisplein voor een 'Mars voor Vrijheid' tegen de 
coronamaatregelen. Er zijn behoorlijk wat agenten op de been. 

De actievoerders zijn het oneens met het coronabeleid. Vorige week demonstreerden ze ook al 
in Rotterdam na een oproep op sociale media, genaamd 'Mars voor Vrijheid: Mijn leven, mijn 
kinderen, mijn keuze.' Dit protest liep toen volgens de politie gemoedelijk.  

De demonstratie tegen de coronamaatregelen in het centrum van Rotterdam is rustig 
verlopen, laat de politie weten. De demonstranten, die meeliepen in de 'Mars voor Vrijheid', 
zijn inmiddels vertrokken. De politie heeft geen aanhoudingen verricht, aldus een 
woordvoerster. Bron: De Stentor, 24 april 2021.  
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Vorige week demonstreerden de coronasceptici ook al in Rotterdam na een oproep op sociale 
media, genaamd ‘Mars voor Vrijheid: © Media TV 
 
Honderden mensen bij mars tegen coronamaatregelen in Rotterdam. De demonstranten zijn 
onder begeleiding van de politie vanaf ongeveer 14.30 uur van het Stadhuisplein gaan lopen. 
Ze gaan via de Karel Doormanstraat en de Nieuwe Binnenweg naar het Schouwburgplein, 
waar de mars eindigt. De actievoerders zijn het oneens met het coronabeleid. Ze hebben 
spandoeken bij zich en dragen gele paraplu’s boven hun hoofd. De sfeer is gemoedelijk en er 
wordt muziek gedraaid. 
 
Vorige week demonstreerden ze ook al in Rotterdam na een oproep op sociale media, genaamd 
‘Mars voor Vrijheid: Mijn leven, mijn kinderen, mijn keuze.’ Dit protest verliep toen volgens de 
politie gemoedelijk. Bron: AD, 24 april 2021.  

Ingrijpen bij kerken kan wel degelijk, maar is het nodig? 

Verhindert de vrijheid van godsdienst dat de overheid in de strijd tegen het coronavirus mag 
ingrijpen bij kerken? Nee, zeggen juristen. Maar over de vraag of het ook nodig is, verschillen 
ze van mening. 
 
De scholen zijn dicht, de kerken mogen open blijven: die aankondiging leidde deze week tot 
verwondering en verontwaardiging – zoals al een paar keer eerder gebeurde in het afgelopen 
jaar. Waar komt dat verschil vandaan, en waarom blijven de kerken ongemoeid? 
 
Het simpelste antwoord op die vraag: dat komt door de wet. Of beter: door het ontbreken 
ervan. ‘Een belangrijke basisregel van de rechtsstaat is dat de rechten en vrijheden van 
burgers, instellingen en dergelijke alleen mogen worden beperkt op basis van een wet’, zegt 
advocaat en kerkrecht-deskundige Teunis van Kooten. ‘Voor kerkgenootschappen is er 
nimmer zo’n wet opgetuigd. Voor het onderwijs wél, meerdere wetten zelfs.’ De overheid heeft 
dus meer middelen tot haar beschikking om bij het onderwijs in te grijpen dan bij de kerken. 
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Kerkgangers komen in oktober dit jaar aan bij de Rehobothkerk in Barneveld voor de 
wekelijkse kerkdienst. Foto ANP 
 
Maar zo’n wet die het mogelijk had gemaakt om ook de kerken maatregelen op te leggen had 
er wel kúnnen komen, zegt Fokko Oldenhuis, hoogleraar religie en recht aan de Groningse 
universiteit. ‘Tegen iedereen die roept: we kunnen niks doen aan de kerken omdat er vrijheid 
van godsdienst is, zeg ik: ammehoela.’ Dat dat niet gebeurd is – in de onlangs aangenomen 
coronawet hadden bepalingen opgenomen kunnen worden die ingrijpen bij kerken mogelijk 
maken – heeft volgens Oldenhuis te maken met de christelijke partijen in de Tweede Kamer. 
‘omdat de ChristenUnie in het kabinet zit en het kabinet de steun van de SGP vaak nodig 
heeft voor een meerderheid, is er niets gebeurd.’ Dat had wel gemoeten, vindt Oldenhuis. ‘In 
coronatijden is de kerk niet anders dan de Brabanthallen of het theater. Als je een theater 
dicht kan gooien, kun je dat met de kerk ook doen. Het gaat om de volksgezondheid, met 
godsdienst heeft het niets te maken.’ 
 
Sophie van Bijsterveld, hoogleraar religie, recht en samenleving in Nijmegen vindt juist dat de 
overheid heel terughoudend moet zijn in het opleggen van regels voor de kerken. ‘Het is een 
gezond juridisch uitgangspunt dat de overheid afstand houdt in dit soort kwesties. Maar 
vrijheid komt wel met verantwoordelijkheid. Dus de kerk moet dan zelf de 
verantwoordelijkheid nemen, ook voor de gezondheid van kerkgangers en mensen met wie zij 
in contact staan. Iedereen moet wat inbinden, de kerk ook. Dat is de afgelopen tijd ook volop 
gebeurd. Neem het bericht dat alle kerstnachtmissen worden afgelast: dat is een voorbeeld 
van het nemen van die verantwoordelijkheid. Het laat zich moeilijk vergelijken met de scholen. 
Maar je moet je voorstellen hoe het in de praktijk had gewerkt als de overheid over de scholen 
had gezegd: het is beter om daar niet samen te komen. Waren alle scholen dan gesloten? Ik 
denk het niet. Daar is een overheidsmaatregel dus wel te rechtvaardigen.’ 
 
In dat laatste ligt precies hét argument besloten om de kerken geen beperkingen op te leggen, 
zegt Van Kooten, die het dan ook eens is met de uitzonderingspositie voor kerken. ‘Uit 
uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt duidelijk dat een 
overheid de vrijheid van godsdienst mag beperken als er aan drie voorwaarden is voldaan. 
Eén: het moet worden vastgelegd in een wet. Twee: het moet een legitiem doel dienen. En drie: 
de beperking moet noodzakelijk zijn. Aan die eerste twee kun je in de coronacrisis vrij 
makkelijk voldoen. Maar aan die derde niet. Want de kerken hebben – via het overleg van de 
koepelorganisatie CIO met minister Grapperhaus van justitie – afgesproken om zichzelf 
beperkingen op te leggen. Dat doen ze vrijwillig, en ze houden zich er grosso modo aan. 
Kortom: de noodzaak van de beperking is er niet. En om dan in te grijpen in de vrijheid van 
godsdienst – die in ons land sowieso een heel sterke bescherming geniet – dat gaat niet.’ 
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Van Kooten wijst naar België, waar de Raad van State vorige week een streep zette door het 
daar opgelegde verbod op kerkdiensten, omdat dat een ‘disproportionele beperking van de 
vrijheid van eredienst’ was. Eerder werd ook in Frankrijk een verbod op kerkdiensten door de 
Hoge Raad ongrondwettelijk genoemd. 
 
Oldenhuis vreest dat de kerken in Nederland er door hun uitzonderingspositie beroerd op 
komen te staan. ‘Het geloof is zoiets moois, en dat wordt nu weggezet als: de kerken moeten 
zo nodig. De kerken zijn nu mikpunt van kritiek, en dat had dus niet gehoeven.; Bron: Trouw, 
16 december 2020.  
 

Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten 
 
Dit protocol is opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. 
De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.  
 
Met inachtneming van de basisregels van de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend 
met maximaal 30 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) samen te komen tijdens 
de eredienst. Beperk het aantal personen dat zingt tot een maximum van 4 voorzangers. 

Kort samengevat: 

• kerkdiensten: maximaal 30 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) 

• kerkelijke vergaderingen: online of uitstellen (in uitzonderlijke gevallen kunt u samenkomen) 

• thuis ontvangen: maximaal 1 persoon 

• Predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers tellen niet mee voor het maximum 
van één persoon bezoek per dag 

• groepen buiten: maximaal 2 mensen 

• uitvaarten: maximaal 50 mensen 

Let op: deze voorschriften kunnen worden bijgesteld. Het is van belang dat u de maatregelen 
vanuit de overheid blijft volgen. De richtlijnen van de Protestantse Kerk worden daar 
voortdurend op aangepast.  

Gebruiksplan 

Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er een 
gebruiksplan worden opgesteld. Dit protocol biedt hiervoor een belangrijk handvat, 
tegelijkertijd is het niet allesomvattend. De situatie in iedere gemeente en elk kerkgebouw is 
tenslotte anders. Daarom is het gebruik van gezond verstand van even groot belang. 

De eredienst 
 

Voor en na de kerkdienst  

• Aanstellen coördinatoren: Voor iedere viering dienen één (of meer) coördinator(en) te worden 
aangesteld. Deze coördinatoren zien toe op de maatregelen die getroffen zijn. Zij geven aan 
waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Overweeg deze personen hesjes, mondkapjes 
en anderhalve meter materiaal in de protestantse kerk huisstijl te geven zodat zij duidelijk 
herkenbaar zijn. 
Let op: er dient bij de ingang van de kerk één persoon (coördinator) te staan die mensen 
begroet en eventueel vraagt naar de gezondheid. Mensen met coronagerelateerde klachten 
mogen de kerk niet bezoeken. Daarnaast is het van belang dat de coördinatoren ook 
duidelijk aangeven hoe een en ander werkt bij de garderobe: waar kunnen de jassen worden 
opgehangen, hoeveel mensen kunnen dit gelijktijdig doen, enz. 

• Wel/niet bezoeken van de kerk: De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld 
wanneer iemand wel of niet een activiteit mag bezoeken. Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en 
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alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. 
De kerk wijst op het advies van de overheid: voorschriften van de rijksoverheid met 
betrekking tot risicogroepen. 

• Voorkomen overschrijden maximaal aantal kerkgangers: Zorg ervoor dat het aantal 
toegestane aanwezigen niet wordt overschreden.  

• Over registratie en reserveren voor het bijwonen van kerkdiensten kan bijvoorbeeld als 

volgt: 
- Mensen melden zich aan bij een contactpersoon in de gemeente. Deze houdt het aantal bij 
tot het maximum bereikt is.  
- Aanmeldingen lopen tot een bepaald moment, bijvoorbeeld tot vrijdagavond 20.00 uur. Er 
wordt vervolgens geloot uit de aanmeldingen. De mensen die zijn ingeloot zijn krijgen een 
uitnodiging.  
- Nodig mensen uit op wijkniveau, leeftijdscategorie of achternaam. 

• Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw: Geef duidelijk aan welke ingangen, welke 
looproutes, welke uitgangen worden gebruikt. Zorg voor desinfecterende middelen bij ingang 
en bij toiletten. Denk na over het al dan niet gebruiken van garderobes. 

• Gebruik overige ruimtes in en rondom kerkgebouwen: In het gebruiksplan dienen ook alle 
overige ruimtes in en rond het kerkgebouw te worden opgenomen. Ook voor het gebruik van 
deze ruimtes zijn de voorschriften van het RIVM van toepassing.  

• Hygiëne/reinigen: Besteed in het gebruiksplan afzonderlijke aandacht aan hygiëne en 
veiligheid: stel een reinigingsplan op voor het kerkgebouw en de nevenruimtes (door wie, hoe 
vaak). Bijzondere aandacht is noodzakelijk voor keukens en sanitaire voorzieningen. 
Wat betreft het reinigen van het kerkgebouw/de kerkzaal is het belangrijk dat wordt 
vastgelegd hoe de kerkzaal wordt gereinigd. Denk aan afnemen van stoelen/banken, 
deurklinken, lessenaar, microfoons, enz. Ook goede ventilatie is belangrijk. 

• Gebruik toiletten: Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum beperkt 
worden. Toiletten dienen na afloop van iedere kerkdienst te worden schoonmaakt. Zorg voor 
zover mogelijk voor extra reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes die bezoekers kunnen 
gebruiken voor deurklinken en toiletbrillen. 

De kerkzaal  

Inrichting en gebruik kerkzaal: Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal 

zijn:  

• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.  

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Onder een huishouden verstaat het RIVM echtgenoten, 
geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor 
zover zij op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet 
één huishouden. 

• Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Geef dit duidelijk aan.  

• Er dienen voor iedere viering één (of meer) coördinator(en) te worden aangesteld die toezien 
op de maatregelen die getroffen zijn en aangeven waar mensen wel/niet mogen zitten of 
lopen. Overweeg deze personen ook hesjes te geven zodat zij duidelijk herkenbaar zijn. 

Verder is bij het inrichten en gebruik van de kerkzaal belangrijk dat:  
 

• Rekening gehouden wordt met het maximum aantal mensen dat aanwezig mag zijn; 

• Aandacht gegeven wordt aan looppaden/routes; 

• De eerste plaats naast het gangpad niet gebruikt wordt als de gangpaden te smal zijn. 
Mochten er losse stoelen zijn, dan kunnen stoelen worden verwijderd zodat de gangpaden de 
juiste afmeting krijgen; 

• Bij het gebruik van bovengalerijen dienen de zitplaatsen in ieder geval op anderhalve meter 
afstand te zijn van de (voor)zijde van de galerij die uitziet op de kerkzaal, zodat kerkgangers 
hieronder een veilige zitplaats kunnen bezetten; 
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• Alle betrokkenen in de eredienst (voorgangers, lectoren, ouderlingen, muzikanten, kosters, 
enz.) ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand bewaren. Neem bij voorkeur de 
lessenaar af als een andere persoon deze gebruikt tijdens de eredienst;  

• Het gebruiksplan de procedure voor het verlaten van het kerkgebouw beschrijft. Laat de 
procedure uitvoeren door de daarvoor aangewezen coördinator. Geef bijvoorbeeld aan welke 
rij als eerste de kerkzaal kan verlaten, zo mogelijk via verschillende uitgangen. Vermijd 
elkaar kruisende stromen, bij het inkomen/verlaten van de kerk, en bij garderobes en 
toiletten.  

• Indien nodig met markeringen aangegeven wordt hoe en waar mensen kunnen wachten 
voordat zij de kerk in kunnen;  

• In het gebruiksplan ook afspraken opgenomen worden over het reinigen van de kerkzaal na 
afloop. Denk hierbij aan deurklinken, lessenaars, spreekstoel, microfoons, stoelen/ banken, 
enz.  

Overige ruimtes: Sluit ruimtes die niet gebruikt worden af om te voorkomen dat mensen hier 
ongevraagd naar binnen gaan.  

De kerkdienst 
In en rond de kerkdienst is er nog een aantal aspecten waarmee rekening gehouden dient te 
worden, zoals:  

• Muzikale medewerking aan een kerkdienst: bij de opstelling van zangers en 
instrumentalisten dient met de anderhalve meterregel en andere RIVM-voorschriften 
rekening te worden gehouden. We adviseren een afstand van 5 meter qua zangrichting 
tussen de zanger(s) en de gemeenteleden in de kerk en buiten.   

• Collectes: het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet 
mogelijk. Overweeg het gebruik van een collecte app. 

   

• Vanwege coronacrisis biedt SKG de service 'digitaal collecteren' tijdelijk gratis aan. Mogelijk 

alternatief is de plaatsing van collecteschalen bij de uitgang. Let op: hierbij kan filevorming 
ontstaan. Dat is een mogelijk nadeel. 

• Kinderopvang, kindernevendienst, jeugdwerk: Voor kinderopvang, kindernevendienst en 
jeugdwerk gelden de algemene voorschriften van de RIVM voor het werken met kinderen en 
jongeren'. Ga hierbij in overleg met vrijwilligers in het kinder- en jeugdwerk of zij zelf 
comfortabel zijn met het vormgeven van deze activiteiten. Zorg, indien nodig, voor 
aanvullende maatregelen (denk aan mondkapjes, voldoende overige hygiënemaatregelen). 
Bron: Protestantse kerk.nl, 17 juli 2020. 
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De biblebelt als nieuwe brandhaard van het coronavirus 

Op de kaart met actuele coronagevallen die het RIVM verspreid is, naast brandhaard Noord-
Brabant, ook een deel van de biblebelt inmiddels donker van kleur. De roep om kerkdiensten 
helemaal te verbieden wordt ondertussen steeds luider. 

Op vragen van onder meer PvdA en de Partij voor de Dieren antwoordde premier Rutte dat 
religieuze bijeenkomsten helemaal verbieden grondwettelijk niet mogelijk is. Bovendien is het 
volgens hem niet nodig. En dus mogen religieuze bijeenkomsten nog altijd doorgaan, met een 
maximum van dertig aanwezigen en zolang iedereen op anderhalve meter afstand blijft.  

Ook de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, maakte zich boos. In de Bethelkerk 
in Ridderkerk belandden zes leden met het coronavirus in het ziekenhuis. Toch ging de 
gereformeerde gemeente door met het houden van kerkdiensten. Tot ongenoegen van 
Aboutaleb, die het kabinet opriep tot een verbod. Hij zei tegen het AD dat het argument van 
het kabinet dat het om een grondrecht gaat niet verdedigbaar is. ‘Er zijn met een pennenstreek 
al heel veel andere grondrechten weggestreept, de afgelopen weken.’ Oftewel: dit verbod kan 
er ook nog wel bij.  

 
Ondertussen kleurt op de kaart die het RIVM verspreid, naast Noord-Brabant, ook een deel 
van de biblebelt steeds donkerder. Zo is ook op de kaart hieronder te zien. Onder meer in 
Tholen, Oudewater en Heerde zijn relatief gezien veel patiënten in het ziekenhuis opgenomen 
met Covid-19. Het is in dat licht niet gek dat sommigen oproepen tot het helemaal verbieden 
van religieuze bijeenkomsten. Maar ondertussen blijft onduidelijk of het daadwerkelijk door 
de kerkdiensten komt. Want een verklaring voor de verspreiding van het virus heeft nog 
niemand. 

Zo weet het RIVM niet of de kerkdiensten een rol spelen. Een woordvoerder meldt: ‘Wij doen 
daar geen onderzoek naar, wij zijn met een landelijk beeld bezig. Wij hebben er geen theorie 
over, dus wat ons betreft is het slechts een suggestie dat kerkdiensten leiden tot verspreiding.’ 
Kerkdiensten kunnen wat het RIVM betreft doorgaan. ‘Zolang mensen afstand bewaren zou 
dat moeten kunnen. Maar of en hoe dat in de praktijk gebeurt, daar hebben wij geen zicht 
op.’  

Veel diensten worden inmiddels al online uitgezonden, om zo het risico te verkleinen. Verder 
scoort lang niet elke gemeente in de biblebelt slecht, zoals op de kaart te zien is. In dat opzicht 
kan de toename ook andere oorzaken hebben. Voorlopig blijven kerkdiensten nog gewoon 
mogelijk, zo lijkt het. Bron: Nieuwlicht.eo.nl, april 2020.   

Kerken willen ‘fieldlabs’, maar hoe moet dat als negatieve test niet kan 
worden verplicht te laten zien? 

Proeven met meer mensen bij kerkdiensten zijn lastig. Want anders dan bezoekers van 
festivals en casino's, kunnen kerkgangers niet verplicht worden vooraf een negatieve 
coronatest te laten zien. 

Kerken willen graag testen of het veilig is om met meer mensen samen te komen dan met de 
maximaal dertig die nu worden geadviseerd. Maar er zitten zoveel juridische voetangels en 
klemmen aan dat experimenten in kerken nog even op zich laten wachten. 

Dierentuinen, theaters, attractieparken en casino’s veranderen deze maand in ‘fieldlabs’, die 
moeten uitwijzen of het verantwoord is weer open te gaan. Bezoekers moeten bij de entree een 
bewijs kunnen laten zien dat ze negatief zijn getest op corona. En liefst herhalen ze de test na 
afloop, want alleen dan kan worden vastgesteld of een beperkt aantal bezoekers weer kan. 

Het overlegorgaan van de kerken en de overheid, het CIO, heeft laten weten proeven voor te 
bereiden voor kerkdiensten. Vooralsnog ontbreken zij echter op de lijst van fieldlabs. Dat 
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komt, zegt CIO-secretaris Marijke Metz, doordat voor kerken vanwege de vrijheid van 
godsdienst, andere regels gelden. Anders dan bezoekers van theaters of festivals, kunnen 
kerkgangers niet worden verplicht bij de deur een testuitslag te overhandigen. ‘Die voorwaarde 
kan niet gesteld worden aan mensen die naar de kerk gaan. Niemand kan hen verbieden te 
komen, dat verdraagt zich niet met de vrijheid van godsdienst’, zegt Metz, die zelf jurist is. 

Ze noemt het daarom een hele puzzel hoe experimenten in kerken moeten worden ingericht. 
Kerkenraden kunnen hoogstens vragen van de kerkgangers of zij zich willen laten testen. ‘Stel 
dat de helft dit wel doet, en de andere helft niet, dan valt de proef in het water’, aldus Metz. 

Het CIO overlegt momenteel met een aantal kerken dat belangstelling heeft, hoe zij een proef 
kunnen doen die voldoet aan de eisen. Los hiervan gaan dit weekeinde een aantal 
monumentale kerken open. Niet voor een kerkdienst, maar voor een bezoek aan een kerk als 
bezienswaardigheid. 

Voor gebedshuizen geldt al maanden het advies diensten te houden met alleen mensen met 
een functie en maximaal vier zangers. Als kerken al mensen toelaten, dan adviseert het CIO 
het te houden bij maximaal dertig. Sinds de publicatie van de zogenoemde routekaart, kunnen 
kerken met meer dan driehonderd plekken, tien procent daarvan vullen. 

In de praktijk zijn veel diensten nog online. Er zijn wel gemeentes die de adviezen te streng 
vinden en aandringen op soepeler regels. Maar de meeste kerkbesturen van bijvoorbeeld de 
Protestantse Kerk in Nederland waren met de oplopende besmettingscijfers voor Pasen, 
huiverig naar de dertig te gaan. Met name reformatorische kerken houden al maanden 
diensten met honderden mensen, ook in evangelische kringen gebeurt dat. Hun gebouwen 
zijn, zeggen zij, vaak groot genoeg om zich ook met grotere groepen aan de afstandsregels te 
houden. 

Uitschieters daarbinnen zijn de Gereformeerde Gemeente op Urk en de Oud Gereformeerde 
Gemeente in Nederland in Krimpen aan de IJssel. Zij zetten onlangs hun deuren weer open 
voor de hele gemeente. De voorlichter van de kerk in Urk zei destijds dat dat een proef was 
zoals dat ook bij de fieldlabs gebeurt, maar dat was zonder tests en mondkapjes en strikte 
naleving van de afstandsregels. Bron: Trouw, 8 april 2021. 

Advies Raad van State: kerken en moskeeën dicht om corona te 

bestrijden 

Ook kerken, moskeeën en andere godsdienstige gebouwen zouden tien dagen gesloten moeten 

kunnen worden als dat kan helpen een coronabrandhaard te bestrijden. Dat staat in een 

advies van de Raad van State. Het kabinet neemt dat advies over. 

Het kabinet wil bij wet vastleggen dat gemeenten bijvoorbeeld bedrijven, winkels en 

horecagelegenheden tien dagen mogen sluiten als zich daar veel coronabesmettingen 

voordoen. Het wil levensbeschouwelijke gebouwen daar evenwel van uitsluiten, in verband 

met het grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid.  

De redenering op grond waarvan de regering nu kerken en moskeeën ongemoeid laat, is 'niet 
overtuigend'. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat een publieke of besloten plaats 
gesloten kan worden als dit nodig is, omdat er ernstig risico is voor de onmiddellijke 
verspreiding van het coronavirus door een uitbraak, stelt de RvS. Dat leidt tot een gevaar voor 
de volksgezondheid. Bron: AD, 23 april 2021.  
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Kerken en moskeeën kunnen gesloten worden in de strijd tegen het coronavirus. Het 
demissionaire kabinet neemt het advies van de Raad van State over om de 
uitzonderingspositie in een nieuwe wet te schrappen. 

Kerkenkoepel: diensten weer mogelijk met bezoekers 

Kerkenkoepel CIO zegt dat kerken vanaf volgende week woensdag weer diensten kunnen 
houden met bezoekers. Het aangepaste advies is opgesteld na overleg met demissionair 
minister Grapperhaus. Voor kleinere kerken geldt een advies van maximaal dertig bezoekers 
en in kerken met meer dan  driehonderd zitplaatsen mag tien procent worden bezet. 

Bij de deze week aangekondigde coronaversoepelingen werden kerken niet expliciet genoemd, 
maar het CIO ging wel in overleg met Grapperhaus om te spreken over de mogelijke gevolgen 
voor de eerder opgestelde 'routekaart' voor kerken. Daaruit volgde de conclusie dat een 
versoepeling mogelijk is per 28 april, de datum waarop ook bijvoorbeeld de terrassen weer 
opengaan. 

‘Dit betekent dat het advies om zoveel mogelijk uitsluitend digitale kerkdiensten te houden 
komt te vervallen’, stelt het CIO. Wel blijft het aanbeveling verdienen om de dienst ook digitaal 
te blijven aanbieden. ‘Ook past dit in de kwetsbare situatie waarin we ons nog bevinden.’ 

Kerken hoeven zich niet te houden aan het advies van het CIO, een organisatie waarbij vrijwel 
alle grote kerkgenootschappen in Nederland zijn aangesloten. Zo zijn er kerken die gedurende 
de gehele coronatijd open zijn gebleven. 

Het CIO zegt dat minister Grapperhaus de kerken uitdrukkelijk vraagt om terughoudend om 
te gaan met de versoepeling. Vooral aan grotere kerken wordt gevraagd om het aantal 
bezoekers stapsgewijs uit te breiden. Bron: NOS, 24 april 2021.  
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Honderden coronapatiënten liggen thuis aan de zuurstof, ze ontbreken 
in de cijfers 

Honderden coronapatiënten worden noodgedwongen thuis behandeld. Ze zijn dusdanig ziek 
dat ze aan de zuurstof moeten liggen en medicijnen mee naar huis krijgen. Zij ontbreken in 
de ziekenhuiscijfers, waar het kabinet zijn beleid op baseert. 

Voor het herstel van de patiënten maakt het over het algemeen niet veel uit, maar er ontstaat 
wel een scheef beeld van de werkelijkheid, zegt directeur Peter van der Meer van het Zuid-
Hollandse Albert Schweitzer Ziekenhuis. ‘Na de aankondigingen van de versoepelingen heerst 
hier onbegrip. Als deze honderden patiënten waren meegenomen in de cijfers, denk ik dat de 
overheid anders naar de situatie had gekeken.’ 

Vandaag liggen er dertig patiënten van alleen al dit ziekenhuis noodgedwongen thuis. 
Landelijk gaat het om ongeveer zeshonderd ernstig zieke patiënten, die thuis worden 
behandeld, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. 

Op de spoedeisende afdeling van het Albert Schweitzer Ziekenhuis wordt al weken de afweging 
gemaakt: redt deze patiënt het, om op afstand gemonitord te worden? En is er een 
mantelzorger aanwezig om de patiënt op te vangen? Maar ook patiënten die al in het 
ziekenhuis liggen, worden vervroegd ontslagen als dat kan. 

Op deze manier komen er bedden vrij voor andere patiënten, zegt verpleegkundig specialist 
longziekten Netty de Graaf van het Albert Schweitzer ziekenhuis. ‘De beddendruk is extreem. 
Het is chaos en we roeien met de riemen die we hebben. Dus dit is een uitkomst. Maar hierdoor 
geven de ziekenhuiscijfers dus wel een vertekend beeld.’ 

De 50-jarige Peter Heeneman lag twaalf dagen met corona in het ziekenhuis. Toen hij wat 
opknapte, vroeg het ziekenhuis hem of hij ook thuis de zuurstof zou willen krijgen. ‘Ik maak 
graag ruimte voor iemand anders. En een eigen bed is toch prettiger dan in een ziekenhuiszaal 
liggen.’ Het ziekenhuis benadrukt dat Peter onder normale omstandigheden nog steeds in het 
ziekenhuis had gelegen. 

De patiënten voeren zeven dagen per week, twee keer per dag hun gegevens in, in een app. 
Daarnaast wordt elke patiënt elke dag gebeld. ‘Als we zien dat vitale waardes achteruitgaan, 
dan kunnen patiënten terug naar het ziekenhuis. Over het algemeen hoeft dit niet’, zegt De 
Graaf. 

Zo'n twintig ziekenhuizen maken gebruik van een app om de ernstig zieke coronapatiënten in 
de gaten te houden. De maker van deze Luscii-app laat aan Nieuwsuur weten dat bij die 

twintig ziekenhuizen op dit moment  honderd acht en vijftig zieke coronapatiënten nu thuis 
liggen. Dat zijn patiënten die normaal verpleegd zouden worden in een ziekenhuis. Volgens 
een schatting van het LNAZ ligt dat landelijke aantal dus nog veel hoger. Bron: NOS, 23 april 
2021.  

Zeven sneltestbedrijven gaan meewerken aan Testen voor Toegang-proef 

Zeven sneltestbedrijven zijn aangewezen om volgende maand te gaan meewerken aan de proef 
Testen voor Toegang. Dat is de uitkomst van de aanbesteding die was gedaan door de stichting 
Open Nederland, die door het ministerie van Volksgezondheid is aangewezen om de proef te 
organiseren. 

Bij de Testen voor Toegang-proef kunnen mensen naar bepaalde evenementen als ze een 
negatief testbewijs kunnen overleggen. De proef begon deze maand en wordt de komende tijd 



230 

 

verder uitgebouwd. Uiteindelijk moet dat leiden tot een landelijke capaciteit van 400.000 
sneltests per dag. 

Tot dusverre werden de sneltests voor de proef allemaal uitgevoerd door één bedrijf, Lead 
Healthcare. Dat leidde tot onbegrip bij andere bedrijven, maar demissionair minister De Jonge 
zei dat daarvoor was gekozen om geen tijd te verliezen. 

Voor de aanbesteding voor het vervolg van de proef schreven zich 44 partijen in, waarvan er 
17 voldeden aan de voorwaarden. Vandaag heeft een notaris per loting beslist welke zeven 
partijen aan de slag mogen in de zeven regio's. Er wordt nog nader bepaald op welke locaties 
teststraten worden ingericht of opgebouwd voor evenementen vanaf mei. Bron: NOS, 24 april 
2021. 

Gebiedsverboden Museumplein dit weekend niet gehandhaafd 

De Amsterdamse politie zal komend weekend niet handhaven op de gebiedsverboden voor het 
Museumplein die eind vorige maand werden opgelegd aan honderden betogers. Dat heeft het 
Openbaar Ministerie besloten omdat de rechter in acht gevallen heeft bepaald dat het 
gebiedsverbod moet worden ingetrokken. 

De politie hield op 28 maart ruim driehonderd mensen aan die bij een protest tegen de 
coronamaatregelen de oproep negeerden om weg te gaan. Het OM legde aan hen allemaal een 
gebiedsverbod op voor ongeveer tien weekends. Een groot deel van de demonstranten ging 
daartegen in beroep. 

In acht zaken zijn de bezwaren vandaag gegrond verklaard. Het OM heeft volgens de rechtbank 
niet duidelijk genoeg aangegeven waarom die mensen zich de komende tijd opnieuw schuldig 
zouden maken aan ernstige verstoring van de openbare orde. Van grote vrees voor herhaling 
is dan ook geen sprake, zegt de rechtbank. 

Het OM heeft naar eigen zeggen kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank, en voor 
komend weekend besloten om niet te handhaven op alle ruim driehonderd opgelegde 
gebiedsverboden. De komende week wordt bepaald of dat daarna wél weer zal gebeuren. 

Overigens lijkt het uitgesloten dat het Museumplein komend weekend weer het toneel zal zijn 
van een nieuwe demonstratie. Deze week is de gemeente Amsterdam begonnen met het 
vervangen van de grasmat. Het plein is afgezet met bouwhekken. Bron: NOS, 24 april 2021. 

Zo belandden tientallen coronavaccins in de prullenbak van een Zwolse 
huisarts 

 

Zijn bericht op Twitter met een foto van achtenvijftig weggegooide coronavaccins deed een boel 
stof opwaaien. Huisarts Marco Blanker uit Zwolle kon zijn vaccins gisteravond niet kwijt in 
bovenarmen en zag geen andere optie dan ze in de prullenbak te gooien. Hoe heeft het kunnen 
komen tot zo'n verspilling van deze schaarse vaccins? 
 
‘Er zijn twee dingen misgegaan’, legt huisarts Blanker uit in zijn praktijk.’ De opkomst was 
lager dan verwacht én we hadden te veel vaccins voorbereid. Ruim tweehonderdvijftig mensen 
hadden we uitgenodigd, al wisten we wel dat die niet allemaal zouden komen. Een deel had 
afgebeld en uit de eerste ronde wisten we dat de opkomst niet honderd procent zou zijn. We 
hadden ingeschat dat de helft zou komen.’ Maar het werden er nog veel minder. Slechts drie 
en zeventig patiënten kwamen opdagen. 
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En dat is heel teleurstellend, beaamt de Zwolse huisarts. ‘Omdat we vaccins dus hebben 
moeten weggooien, we mogen ze nou eenmaal niet bewaren. Maar het is ook frustrerend dat 
een groep patiënten zich niet heeft laten vaccineren. Niet omdat ze per se tegen vaccineren 
zijn, maar omdat ze huiverig zijn voor dit vaccin. Die hadden liever een ander vaccin gekregen, 
maar dat wordt hen niet aangeboden.’ 
 
Maar waarom moesten de overgebleven vaccins dan in de prullenbak belanden? Dat heeft 
ermee te maken dat het vaccin in een flacon zit, een potje. In het geval van AstraZeneca 
kunnen met één zo'n flacon tien tot elf spuitjes gevuld worden. 
 
Blanker: ‘Zodra je een potje aanbreekt, moet dat potje diezelfde dag volledig klaargemaakt 
worden. En als het eenmaal in een spuitje zit, moet het ook binnen een paar uur worden 
toegediend. Dus als je één patiënt hebt die zegt: 'ik wil nog', dan moet je eigenlijk nog tien 
andere patiënten vinden, om te voorkomen dat er een vaccin weggegooid wordt’. 
 
In dit geval zijn er dus zeker vijf flacons te veel opengemaakt. ‘Gisteren zagen we met elkaar - 
de huisartsen en andere apothekers - geen andere keuze dan de vaccins weg te gooien’, 
betreurt Blanker. 
 
Dat het uiteindelijk zo ver moest komen, is wrang. Er zijn immers ook heel veel mensen die 
er dolgraag eentje hadden willen hebben. Blanker: ‘Dat is met name een groep die jonger is 
dan zestig. De groep daarboven heeft al een uitnodiging gehad, van ons of van de GGD.’ 
 
En die groep jonger dan zestig jaar, die komt nou net niet in aanmerking voor AstraZeneca. 
‘Ik voelde me niet vrij om het vaccin aan hen te geven’, zegt Blanker. ‘Een schadeverzekeraar 
zegt het niet te gaan vergoeden als ik aangeklaagd word, mocht er wel een probleem zijn. Dus 
in zo'n geval sta ik met lege handen. Hoe klein die kans ook is.’ 
 
De tweet van Blanker maakte een boel los. ‘Ik krijg boze, verdrietige en verbaasde reacties. 
Waarbij de boosheid zich soms op mij richt, omdat ik de vaccins heb weggegooid. Omdat het 
dom was van mij om het op deze manier te doen. Dat neem ik maar voor lief dat mensen dat 
zo zeggen en denken. Maar er is ook heel veel boosheid over het beleid, dat zo onduidelijk is. 
En boosheid vanuit de groep 60-minners. De mensen die zo graag een vaccin willen, omdat 
hun leven daarmee weer 'open' gaat. Die mensen zijn heel verdrietig.’ 
 
Demissionair minister Hugo de Jonge reageerde daarop dat er dan maar minder flacons 
opengemaakt hadden moeten worden. ‘En hij heeft gelijk, het is feitelijk juist wat hij zegt. 
Maar het is wel een hele goedkope reactie. Hij gaat volledig voorbij aan de oorzaak van de lage 
opkomst, de oorzaak van de onduidelijkheid en de onzekerheid van mensen.’ 
 
Hugo de Jonge zegt dat huisartsen die AstraZeneca-prikken overhouden, omdat er te weinig 
mensen van 60 tot en met 64 jaar zijn komen opdagen, die moeten toedienen aan mensen van 
65 en 66 jaar. Artsen kunnen onder bepaalde voorwaarden de prik wel geven aan 60-minners, 
maar alleen in individuele gevallen. En, zo erkent De Jonge, artsen kunnen dus aansprakelijk 
worden gesteld als er dan iets mis zou gaan, omdat deze doelgroep niet binnen de richtlijnen 
valt. 
 
De Jonge noemt het weggooien van vaccins doodzonde en wijst erop dat we voorzichtig om 
moeten gaan met AstraZeneca, omdat de leveringen van deze leverancier elke week verschillen 
en tegenvallen. Volgens de demissionair bewindsman zijn er bovenarmen genoeg om te 
prikken van mensen boven de zestig jaar. 
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Vanwege zeer zeldzame maar ernstige bijwerkingen is de richtlijn nu dat alleen mensen boven 
de zestig jaar worden geprikt met AstraZeneca. Voor hen is het veilig, aldus De Jonge. Ook 
60-minners met bepaalde medische aandoeningen zijn nu aan de beurt. Zij zouden 
aanvankelijk ook AstraZeneca krijgen, maar hebben of krijgen een alternatief vaccin 
aangeboden. 
 
Huisartsen kunnen in bijzondere gevallen afwijken van de richtlijn, zegt De Jonge. Zij moeten 
dan bijvoorbeeld de risico's doorspreken met de betrokkene en bovendien mag er geen 
alternatief beschikbaar zijn. Dat laatste is volgens hem nu niet aan de orde, want het 
alternatief voor 60-minners met een medische indicatie is er. 
 
Juridisch gezien is de Staat eigenaar van het vaccin en ook daarom is het nodig dat huisartsen 
zich houden aan de vastgestelde richtlijn. Dat maakt het risico voor de huisartsen minder 
groot. Maar een arts is altijd aansprakelijk voor een medische handeling, aldus de minister. 
Voor mensen ouder dan dertig is het risico veel kleiner, verwaarloosbaar ten opzichte van het 
risico van een coronabesmetting zelf. 

Huisarts Blanker hoopt dat de Nederlandse beleidsmakers er snel voor kiezen om vaccins van 
AstraZeneca ook te gaan toedienen aan andere leeftijdsgroepen. ‘De risico's op bijwerkingen - 
en de balans tussen bijwerkingen en voordelen - spelen eigenlijk alleen bij de groep onder de 
dertig jaar. Voor mensen daarboven is dat risico veel kleiner, verwaarloosbaar ten opzichte 
van het risico van een coronabesmetting zelf.’ 

‘Hopelijk komt er een heroverweging. Zoals die ook in Engeland is gemaakt, waarbij 
AstraZeneca niet meer onder de  veertig wordt aanbevolen, maar wel actief wordt aangeraden 
in de leeftijden daarboven. Ik hoop dat die ruimte er komt en dat het mensen meer vertrouwen 
geeft. Voor een grote groep onder 60 is het gewoon veilig.’ Bron: RTV Oost, 23 april 2021. 

 

Man en drie zoons uit Florida zijn aangeklaagd wegens het maken en 
verkopen van nepmedicijnen  

Een man uit de Amerikaanse staat Florida is samen met zijn drie zoons aangeklaagd wegens 
het vervaardigen en verkopen van nepmedicijnen die volgens hem onder meer covid-19, 
kanker en malaria zouden kunnen genezen. Mark Grenon (63) verdiende met de verkoop van 
Miracle Mineral Solution, in werkelijkheid industrieel bleekmiddel, meer dan één miljoen 
dollar. De familie verkocht tienduizenden flesjes, aldus The Guardian. 

Volgens de krant schreef Grenon vorig jaar de toenmalige Amerikaanse president Donald 
Trump aan met de vraag of hij bleekmiddel kon aanprijzen als wondermiddel tegen covid-19. 
Volgens Grenon is het een ‘fantastische detox’ voor het lichaam. Tot grote verbazing van zijn 
toehoorders en experts vroeg Trump zich tijdens een vergadering in het Witte Huis vervolgens 
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af of bleekmiddel kan worden geïnjecteerd om het virus te bestrijden. Later kwam hij op die 
uitspraak terug en zei zijn sarcastisch bedoelde vraag alleen had gesteld omdat hij benieuwd 
was hoe journalisten erop zouden reageren. 

De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA meldt dat Miracle Mineral Solution absoluut niet is 
goedgekeurd voor consumptie of het behandelen van wat voor ziekte dan ook 
en waarschuwt dat het drinken van het zogenaamde medicijn gelijkstaat aan het innemen 
van bleekmiddel. Dat kan onder meer braken, diarree en een levensgevaarlijke 
bloeddrukverlaging tot gevolg hebben. Bron: AD, 25 april 2021. 

 

Nationaal Monument op de Dam beklad door demonstrant 

 

Het Monument op de Dam werd vanmiddag beklad  © Raounak Khaddari 

 

Protest tegen de coronamaatregelen op de Dam  © Raounak Khaddari  
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Bij een demonstratie tegen het coronabeleid vanmiddag is het Nationaal Monument op de 
Dam beklad. Een demonstrant schreef het woord ‘liefde’ op de zuil. 

De vrouw is aangesproken op het vandalisme, maar de politie ging vooralsnog niet tot 
aanhouding over. ‘Dat zou de boel kunnen escaleren’, laat een agent ter plekke weten. 
 
Al wekenlang wordt in Amsterdam elke zondag gedemonstreerd tegen het Nederlandse 
coronabeleid. Nu ‘koffiedrinken’ op het Museumplein niet meer kan, protesteren 
koffiedrinkers elders in de stad. De demonstranten verzamelden zich zondag eerst op de 
Nieuwmarkt, waarna ze in een stoet naar de Dam liepen. Daarbij werd onder andere ‘liefde, 
vrijheid, geen dictatuur’ geroepen. Bron: AD, 25 april 2021. 
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© Pixabay 
 

Woekerprijzen, absurde kruisingen en bijtincidenten: hoe corona ons met 
een hondenprobleem opzadelt 
 
Oost-Nederland nam tijdens de coronacrisis massaal een hond. In 2020 ging het als een raket 
en kwamen er in deze regio bijna veertienduizend gechipte honden bij, veertienhonderd meer 
dan in 2019. Gezellig, in een tijd waarin door corona al zoveel wegvalt. Maar experts 
waarschuwen voor de gevolgen van de run op honden. ‘Mensen kopen ondoordacht een levend 
wezen.’ 
 
Anneke Uijt de Boogaardt (51) kreeg afgelopen zomer de hondenkriebels, toen ze op een 
camping stond waar heel veel honden rondhuppelden. Toen de Nijkerkse later via een 
Nederlandse opvang voor buitenlandse asielhonden hoorde dat er een Roemeense hond was 
die goed bij haar zou passen, duurde het niet lang voordat ze de knoop doorhakte. Sinds 
december is ze het trotse baasje van Milo, een Mioritic van drie jaar oud. Bron: De Stentor, 
25 april 2021. 
 

 
 
Chelsey van Minderhout (l) en Aris van Eck vangen honden op in hun opvang bij Tollebeek 
© Freddy Schinkel 
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Hondenopvang Stella in Tollebeek in geldnood: herplaatsing zestien 
vechthonden ‘monsterklus’  
 
Honden van het type vechthond? Hondenopvang Stella in Tollebeek weet daar wel raad mee. 
In drie jaar tijd hebben de eigenaren voor vierendertig van dit soort honden een nieuwe baas 
gevonden die wèl met ze kan omgaan. Maar nu dreigt het doek te vallen voor de opvang, die 
door corona in geldnood is gekomen.  
 
Het spaargeld van Chelsey van Minderhout en haar partner Aris van Eck is zo goed als op. 
Geld om de opvang draaiende te houden, is er bijna niet meer. Een doneeractie heeft nog geen 
zoden aan de dijk gezet. Intussen is de huurachterstand opgelopen tot vijftienduizend euro 
en is de procedure om het stel uit hun boerderij te zetten in gang gezet. Bron: De Stentor, 25 
april 2021. 
 

Deel van belastingschulden van bedrijven kwijt schelden volgens 
Jeroen Dijsselbloem  
 
Kamer en kabinet zouden moeten overwegen om een deel van de 
belastingschulden die bedrijven hebben opgebouwd in de coronacrisis, kwijt te schelden. Dat 
zei voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zondag bij Buitenhof. 

 
Het demissionaire kabinet heeft het afgelopen jaar bedrijven met miljarden ondersteund, 
onder meer in de vorm van loonsubsidie en een tegemoetkoming voor de vaste lasten. Maar 
bedrijven hebben ook uitstel van betaling gekregen bij de Belastingdienst. Het gaat om 
miljarden euro's. 
 
Volgens Dijsselbloem moet er worden gekeken of een groot deel van die 
schuld niet gewoon moet worden kwijtgescholden, om te voorkomen dat veel ondernemers na 
de crisis alsnog in de problemen komen of zelfs omvallen. Bron: AD, 25 april 2021. 

 
 
Voorlopig streep door ‘vaccinatietrips’ van Eindhovenaar: ‘Servië stelt 
geen vaccins meer beschikbaar voor buitenlanders’ 
 
Even ‘voor een prikkie naar Servië’ zit er voorlopig niet in. De overheid van het Oost-Europese 
land heeft besloten om de komende tijd geen coronavaccins meer beschikbaar te stellen aan 
buitenlanders, vertelt Eindhovenaar Thomas Zaatman, die de speciale vaccinatietrips 
organiseert. 
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Eindhovenaar Thomas Zaatman organiseert de speciale vaccinatietrips naar Servië. ‘De 
overheid daar heeft besloten om vanaf maandag voorlopig geen vaccins meer ter beschikking 
te stellen aan buitenlanders.’ © Rene Manders/DCI Media 
 
De Eindhovenaar sprong met zijn bedrijfje Party in Belgrade - normaal gesproken 
gespecialiseerd in feestreizen - in op een overschot aan vaccins in Servië. Hij kreeg de 
afgelopen weken honderden aanmeldingen voor een ‘all-inclusive trip’ met vlucht, hotel, 
transfer van en naar het vliegveld, coronatesten en de registratie voor het vaccineren op een 
Servische website. Een kleine dertig personen reisden via hem daadwerkelijk af naar 
hoofdstad Belgrado. 
 
Wij hebben begrepen dat de Servische overheid heeft besloten om vanaf maandag voorlopig 
geen vaccins meer ter beschikking te stellen aan buitenlanders. 
 
Anderen die al 650 euro hadden betaald voor hun toekomstige trip krijgen nu hun geld terug, 
na bericht vanuit de Servische overheid. ‘Wij hebben begrepen dat die heeft besloten om vanaf 
maandag voorlopig geen vaccins meer ter beschikking te stellen aan buitenlanders’, stelt 
Zaatman. Ook andere belangstellenden worden daarover door hem geïnformeerd. 
 
Het nieuws betekent volgens de Eindhovenaar niet dat er door de reizen een definitief kruis 
gaat. Volgende week is hij zelf in Servië voor verdere gesprekken met de plaatselijke instanties. 
Ook sluit hij niet uit dat bij een nieuw overschot van vaccins opnieuw de mogelijkheid ontstaat 
voor buitenlanders om zich te laten inenten. ‘Dan melden wij dat, zodat mensen zich kunnen 
inschrijven.’ 
 
Die reizigers gaan daarmee wel in tegen het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, dat staat voor Servië nog altijd op standje ‘alleen noodzakelijk.’ Bron: ED, 24 april 
2021. 
 

 

 
 
Tulpenliefhebbers negeren waarschuwing en duiken tòch de kleurige 
Flevolandse velden in 
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Het mag niet, maar het gebeurt wel: foto’s maken tussen de tulpen in Flevoland. Als er geen 
waarschuwingsbordje staat, duikt menig bewonderaar de kleurige velden in. Met het risico 
dat tulpen worden vertrapt. ,,Ik loop toch ook niet zomaar jouw tuin in?’’    
 
‘Hé’, roept Peter Laterveer. ‘Hé, kom terug’ De twee stellen die zojuist hun auto hebben 
geparkeerd en nu een tulpenveld betreden, kijken verschrikt om. Ze zien Laterveer druk 
gebaren vanuit de berm. ‘Dit is privéterrein,’ brult hij. Het kwartje valt, het viertal loopt terug. 
‘Sorry, sorry’, zegt een van de vrouwen.  Bron: De Stentor, 25 april 2021. 
 
 

Dronken klanten in Lunteren willen boa’s met geweld horecazaak 
uitzetten en dreigen hun auto aan te vallen met shovel 
 
Politie en handhavers hebben zaterdagavond drie mensen aangehouden in een horecazaak in 
Lunteren waar de coronaregels werden overtreden. De dronken klanten beledigden en 
bedreigden de boa’s. Daarbij verwezen ze naar de aanval met een shovel op een persfotograaf 
eerder deze week in het dorp. 
 
Dat schrijven boa's op de Facebookpagina Handhaving Ede, de gemeente waar Lunteren onder 
valt. ‘Dat we wel even zouden zien hoe hoog onze auto zou komen.’ 
 
De boa’s spraken een horeca-uitbater aan op het overtreden van de coronaregels. Dat was het 
moment dat de dronken klanten zich ermee gingen bemoeien. Ze probeerden de handhavers 
‘door middel van geweld’ de zaak uit te zetten, zo valt te lezen. 
 
De-escaleren en het gesprek aangaan bleek weinig te helpen volgens de handhavers. De 
dronkaards verwezen daarbij naar de shovelaanval op persfotograaf Timothy uit Ederveen en 
diens vriendin, eerder deze week, ook in Lunteren. De auto waarin zij zaten is met een shovel 
ondersteboven geduwd en daarna een sloot ingeschoven.  
 
De klanten zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Arnhem. Bron: De 
Stentor, 25 april 2021.  
 

 

 

 

Gevaccineerde Amerikaanse toeristen welkom in EU 

Amerikaanse toeristen die volledig zijn ingeënt tegen het coronavirus mogen aankomende 
zomer naar de Europese Unie (EU) reizen. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie 
Ursula Von der Leyen zondag gezegd in een interview met The New York Times. Niet-essentiële 
reizen van de Verenigde Staten naar de EU werden meer dan een jaar geleden in de ban 
gedaan om de verspreiding van Covid-19 te beperken. 

Volgens Von der Leyen zorgen het snelle tempo waarmee in de VS wordt gevaccineerd en de 
vergevorderde gesprekken tussen de Amerikaanse en Europese autoriteiten over 
vaccinatiebewijzen er nu voor dat een aanpassing in het beleid mogelijk is. Volgens de 
Commissievoorzitter liggen de VS op schema om halverwege juni zeventig procent van de 
bevolking te hebben ingeënt. 
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‘De Amerikanen, zover ik kan zien, gebruiken vaccins die door het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn goedgekeurd. Dit maakt vrij bewegen en reizen naar de EU 
mogelijk', zegt Von der Leyen. ‘Want een ding is zeker: alle 27 EU-leden zullen iedereen die is 
gevaccineerd met vaccins die zijn goedgekeurd door het EMA onvoorwaardelijk toelaten.' 

Het EMA heeft alle drie de vaccins die in de VS worden gebruikt, goedgekeurd. Het gaat om 
de vaccins van Moderna, Pfizer/BioNTech en Janssen. 

Von der Leyen geeft in het interview geen exact tijdstip aan waarop toeristen vanuit de VS 
weer welkom zijn in de EU. Ook gaf ze geen verdere details over hoe de reizen eruit zullen zien. 
Bron: AD, 26 april 2021. 

 

 © Egbert Hartman / ANP — Toeristen op de Brouwersgracht in Amsterdam 

 

Dankzij de lintjes gaat het even over alles wat goed gaat in Nederland 
 
Koningsdag mag dinsdag dan ook al in het water vallen, morgen draait het weer even om alles 
wat goed gaat in Nederland. De lintjesregen daalt weer neer op vrijwilligers, mantelzorgers en 
mensen die in hun werk uitzonderlijk presteren. Iedereen kan een verschil maken, blijkt uit 
de onderscheidingen. Zelfs iemand van dik in de honderd wordt verrast.  
 
In  het Westland was eens een echtpaar, dat door de burgemeester tussen anderen op een 
podium was gezet. Ze begrepen maar niet waarom ze daar zaten, tussen de mensen die van 
een lintje werden voorzien. Martine van Grieken van de Kanselarij der Nederlandse Orden ziet 
het nog voor zich. ‘Het was ze volstrekt onduidelijk. Maar deze mensen hadden twintig jaar 
lang kinderen opgevangen in hun eigen gezin. Niet twee per jaar, maar wel een stuk of acht.’ 
Bron: AD, 25 april, 2021. 
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Zo'n lintje, dat doet mensen wat. Hier wordt Jan Doense, scheidend directeur van het 
Amsterdam Fantistic Film Festival, onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. © 
ANP 
 
 

Laatste woorden 
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Gaan we via Oost-Nederland naar Mars? Er gebeurt hier meer dan je denkt. Niet alleen op 

Cape Canaveral doen ze aan space. In Oost-Nederland zijn er zeker twaalf bedrijven die zich 

met ruimtevaart bezighouden. Zij zoeken naar ‘nieuwe grenzen’ en maken wat bijna niet kan. 

Maar de lijst die de Stentor na uitgebreid onderzoek maakte, kan best langer zijn. Een exact 

overzicht bestaat niet. ‘Een hiaat’, zegt ruimtereiziger André Kuipers. Exposure en 

zichtbaarheid zijn volgens hem om veel redenen cruciaal. 

Zonder Oost-Nederland is het heelal een groot zwart gat en Mars verder weg dan ooit? Dat 

misschien nog net niet. De Amerikaanse Marsmissie Perserverance landde er in elk geval twee 

maanden geleden zonder ons. Maar zeker twaalf Oost-Nederlandse bedrijven en twee 

universiteiten betekenen wel veel voor de ruimtevaart.   

Eentje (T-Minus uit Deventer) staat al op de rode planeet. Een ander (Lionix uit Enschede) 

ontwierp een chip die sporen van leven kan detecteren. En de Nijmeegse heelalonderzoeker dr 

Marc Klein Wolt werkt aan een spectaculaire missie die hem misschien wel de Nobelprijs op 

gaat leveren. 

Hoe goed kennen we ‘die twaalf bedrijven? Of hoe slecht? En is dat erg?  Nou ja, het is geen 

schande, maar het zou wel heel goed zijn als we ruimtevaart op (economische) waarde gaan 

schatten, zeggen experts. Ruimtevaart is goed voor onze hightech-industrie (landelijk 11.000 

banen, jaaromzet: drie miljard euro) en levert in de spin-off nieuwe producten op, zoals 

coronasneltests, snellere computerchips, een revolutionaire warmtepomp en ‘slimme’ anti-

snurkbedbodems, allemaal uit Oost-Nederland. Bron: De Stentor, 17 april 2021. 
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Missie geslaagd: Nasa-helikopter maakt eerste gemotoriseerde vlucht  

naar andere planeet 

 
 
De schaduw van Ingenuity is te zien op de Marsbodem  Foto NASA 
 
 
Een mijlpaal voor de ruimtevaart: voor het eerst zoefde op een andere planeet dan de aarde een 
gemotoriseerd toestel boven het oppervlak. Helikoptertje Ingenuity slaagde er kortstondig in om 
op te stijgen van Mars en daar even later weer te landen. 
 
Miljoenen kilometers verderop, op Aarde, volgden euforische reacties van wetenschappers en 
technici in knaloranje Nasa T-shirts. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie vergelijkt de 
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vlucht van Ingenuity met die van de Wright Brothers, de fietsenmakers die in 1903 met hun 
dubbeldekker de eerste gemotoriseerde vlucht op aarde maakte. 
 
Het luidde het begin in van het luchtvaarttijdperk. Ingenuity, die een klein stukje textiel van 
die Wright Flyer bij zich heeft, maakt mogelijk de weg vrij voor meer buitenaardse vliegende 
drones die onherbergzaam terrein kunnen verkennen waar robotwagentjes niet kunnen 
rijden. 
 
Makkelijk is het niet, vliegen op Mars. De lucht is er zo ijl dat het helikoptertje maar moeizaam 
lift kan genereren. Het toestel heeft daarom, vergeleken met kleine drones op aarde, een 
enorme rotor met een spanwijdte van 1,2 meter die bovendien razendsnel draait. Net genoeg 
om het 1,8 kilo wegende helikoptertje korte tijd een paar meter boven de grond te laten vliegen. 
Bij experimenten op aarde met de drone bootsten de ingenieurs de druk en temperatuur op 
Mars na. 
 
De drone verscheen op 4 april uit de ‘buik’ van Marskar Perseverance, die in februari succesvol 
landde op de rode planeet. Na loskoppeling reed Perseverance een stukje verder om vanaf daar 
de eerste testvlucht gade te slaan. 
 
Ingenuity laadde op met zijn eigen zonnepanelen en moest zichzelf warm houden in de koude 
Marsnachten, waarbij het kwik kan dalen tot 90 graden onder nul. Het toestel vliegt 
grotendeels autonoom, de lange tijd die radiosignalen nodig hebben om van Mars naar Aarde 
te reizen levert te veel vertraging op om een piloot op aarde het helikoptertje te laten besturen. 
 
Vanavond rond 20.00 uur Belgische tijd maakt NASA meer details bekend over het verloop 
van de vlucht. De komende weken staan er nog een aantal vluchten van de Marsdrone op het 
programma, met toenemende moeilijkheidsgraad. Daarna zal de Marsrover het helikoptertje 
verlaten om zijn eigen ontdekkingstocht te vervolgen. Bron: De Morgen, 19 april 2021.  
 

 

De drone verscheen op 4 april uit de ‘buik’ van Marskar Perseverance, die in februari succesvol 

landde op de rode planeet. Beeld AFP  
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EU wil consumenten recht op reparatie van apparaten geven 

Brussel wil vaart maken met een besluit om fabrikanten te verplichten apparaten zo te 

ontwerpen dat ze makkelijker te repareren zijn door consumenten. Ook moeten de 

producenten reserveonderdelen beschikbaar stellen en moeten batterijen makkelijker zijn te 

vervangen. Die punten staan in een actieplan voor de circulaire economie dat de Europese 

Commissie woensdag heeft gepresenteerd.  

De Europese Commissie wil een ‘recht op reparatie’ volgend jaar vastleggen in 

consumentenregelgeving. Het gaat onder meer om smartphones laptops en tablets. Ook 

printers en cartridges zouden onder de nieuwe regels kunnen gaan vallen, maar Brussel geeft 

de printerindustrie nog zes maanden tijd om met eigen richtlijnen te komen. 

Ook wil de Europese Commissie dat apparaten duurzamer worden gemaakt, bijvoorbeeld van 

meer gerecyclede materialen. 

Onder het mom van innovatie zijn veel laptops en smartphones momenteel zo goed als 

onmogelijk om te repareren. Ook zijn er fabrikanten die de reparatiemogelijkheden volledig in 

eigen hand houden. Bovendien is repareren vaak kostbaar en is de aanschaf van een nieuw 

apparaat soms even duur. Bron: ictvanafmorgen.nl, 27 november 2020. 

 

Circulaire economie is een snelgroeiende markt  

De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, 

kennisinstellingen en andere overheden aan een duurzame economie voor de toekomst. In 

deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. 

In het Rijksbrede programma Circulaire Economie staat wat nodig is voor een circulair 

Nederland in 2050. 
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Stel je voor: een wereld zonder afval. Producten worden gedeeld, gerepareerd en hergebruikt. 

En aan het einde van de levensduur is het grondstof voor nieuw. Een kringloop, in plaats van 

het nemen-maken-weggooien-model. 

Het klinkt als een utopie, maar in 2050 moet dit in Nederland realiteit zijn: een circulaire 

economie. Met hernieuwbare energiebronnen en grondstoffen. Ook bedrijven als ASML, DSM 

en Philips sorteren hier al op voor. 

Volgens demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) 

is circulaire economie vooral een middel, niet het doel: dat is een klimaatneutrale wereld. 'De 

grondstoffen die we wereldwijd verbruiken, tellen mee voor vijftig procent van de mondiale 

CO₂-uitstoot. Wereldwijd groeit de bevolking. Tegen 2050 hebben we drie aardbollen nodig om 

in grondstoffen te voorzien. Die hebben we niet.' 

Het idee is 'nog minder ingeburgerd' dan de klimaatdoelen of energietransitie, zegt Van 

Veldhoven. 'We zijn ook later begonnen. Tegelijkertijd heeft het scheiden van papier, het huren 

van een ov-fiets of het repareren van je telefoon géén geitenwollensokkenimago en is geen 

utopie. Maar het is wél circulair.' Om wereldwijd circulaire economie een zet te geven, wordt 

donderdag en vrijdag de World Economy Circular Forum + Climate georganiseerd. 

Maar leeft dit idee ook buiten de beleidskamers? In januari rapporteerde het PBL nog dat 

Nederland een flinke slag moet maken om de ambitie waar te maken. Het FD sprak met ASML, 

Philips en DSM, drie bedrijven die vooroplopen op dit gebied. 

ASML, een soort universiteit met een fabriek waar ze chipmachines maken, is superschoon. 

Medewerkers gehuld in witte pakken moeten door luchttunnels om zelfs de kleinste restjes 

vuil buiten te houden. Toch wordt hier groots ingezet op hergebruik. 

Maar liefst zesennegentig keer staat sustainability in het jongste jaarverslag. Zes pagina's 

gaan enkel over de circulaire economie. Marijn Vervoorn, sinds anderhalf jaar directeur 

duurzaamheidsstrategie, verontschuldigt zich vooraf: 'Kap me gerust af, ik kan hierover 

eindeloos doorpraten.' De discussie is veranderd, zegt hij. 'Tien jaar geleden werd altijd 

gevraagd hoe groot het probleem is. Gevolgd door: wat is de business case? Die fase zijn we 

voorbij.' 

ASML werkt nauw samen met honderden technische toeleveranciers, waardoor een groot deel 

van de milieu-impact buiten de hekken plaatsvindt. 'Maar het ontwerp bepaalt hoeveel 

materialen nodig zijn, dus de emissies. Dat willen we samen oplossen.' Tegelijkertijd 

benaderen ook toeleveranciers hen om meer te doen. 'Niet alleen vanwege het milieu of de 

regeltjes. Het is een snelgroeiende markt.' 

Het bedrijf wil ver voor de recyclingstap blijven. 'Dan heb je toch wat waardeverlies en milieu-

impact. Neem bijvoorbeeld staal: je moet dat smelten en opnieuw gieten. We hergebruiken 

liever componenten. Of verbeteren de machine terwijl die nog in gebruik is, om de levensduur 

te verlengen.' 

Meer dan negentig procent van alle machines die ASML in de jaren '90 heeft geassembleerd, 

draait nog. 'Zo'n machine is bijvoorbeeld gestart in de massaproductie van rekenchips en 

maakt nu geheugenchips. Door het ontwerp kunnen we de machines blijven upgraden.' De 

hergebruikte materialen hadden in 2020 een waarde van €1,15 mrd op een omzet van €14 

mrd. Dat aandeel moet groeien. Investeerders stellen eisen, zegt Vervoorn. 'En het is een 

belangrijk om talent aan te trekken.' 

Ook bij Philips (180 keer sustainability in het jaarverslag 2020) worden apparaten voor de 

gezondheidszorg teruggenomen, gereviseerd en weer verkocht. Woordvoerder Ben Zwirs zegt 

dat de circulaire economie een belangrijk onderdeel is van de doelen. Dat kan bijna niet 

anders: topman Frans van Houten is onder meer co-voorzitter van PACE, het platform om de 

circulaire economie te versnellen. 
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Het bedrijf heeft twee fabrieken waar apparaten worden gereanimeerd, refurbishment 

genoemd. In Best in Nederland en Bothell in de VS worden apparaten zoals MRI-scanners, 

CT-scanners en echo-apparatuur (ultrasound) klaargemaakt voor een nieuwe ronde. Mocht 

dit niet meer mogelijk zijn, dan wordt er gekeken naar gebruik van de onderdelen, of recycling. 

Daarnaast ziet Philips een verschuiving naar service-modellen, zoals huur en lease, zegt 

Zwirs. 'Een MRI-scanner kun je ook leasen, of langer gebruiken door software-updates. Ook 

hebben we abonnementen voor bepaalde producten. Het product blijft eigendom van Philips 

en de instapkosten zijn lager.' 

In 2025 moet zo’n vijfentwintig procent van alle verkopen voortkomen uit circulaire producten, 

services en software. Ook wil het alle producten en diensten in 2025 ontwerpen in 

overeenstemming met zogenoemde EcoDesign-vereisten. 'Gemiddeld wordt tachtig procent 

van de totale milieu-impact bepaald in de ontwerpfase. We focussen op het reduceren van het 

energieverbruik en ontwerpen waar mogelijk voor hergebruik en recycling.' Daarbij gebruikt 

het steeds meer gerecyclede plastics. 'In 2020 ruim 1.930 ton. De ambitie is om dit door te 

laten groeien naar 7.600 ton in 2025.' 

 

Een eenduidige definitie van wat ‘volledig circulair’ precies betekent is noodzakelijk, zegt 

Philips. Er mist nog een set kengetallen om de voortgang te monitoren. 'Het is belangrijk om 

niet alleen een hoger doel te stellen, maar ook de route helder te maken.' 
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Bij DSM (262 keer sustainability in het jaarverslag 2020) wordt vooral gekeken naar het 

gebruik van de grondstoffen. En hoe het afval opnieuw gebruikt kan worden, zegt Roy Vissers, 

verantwoordelijk voor de 'circulaire economie agenda' van het bedrijf. 

Het probleem is minder zichtbaar of tastbaar dan bijvoorbeeld klimaatverandering. Maar de 

uitdagingen zijn minstens net zo groot, zegt Vissers. 'Ons wereldwijde grondstoffenverbruik is 

in de afgelopen eeuw verachtvoudigd. De projecties zijn dat dit tot aan 2050 nog eens 

verdubbelt. Met een stijging van zeventig procent van de jaarlijkse afvalproductie tot gevolg. 

Het is een no brainer dat we hiermee iets moeten. De huidige weg is een dood spoor.' 

De multinational maakt onder meer voedingsingrediënten voor mens en dier, en hoogwaardige 

materialen. 'De vraag is: hoe kun je de grondstof vervangen en het product net zo goed of beter 

maken?' zegt Vissers. 'De volgende vraag is hoe je het product weer terugkrijgt na gebruik om 

het weer als grondstof te gebruiken.' Dat laatste geldt natuurlijk enkel voor de materialen, 

zegt hij met een lach. 

Een goed voorbeeld is volgens Vissers Dyneema, waarvan ook kabels worden gemaakt. 'Die 

vezel is supersterk en gaat heel lang mee. Maar hij werd wel gemaakt van fossiele grondstoffen. 

We hebben nu dezelfde vezel gemaakt met een biogrondstof, een afvalstroom uit de 

papierindustrie. Een grote klant, Gleistein Ropes, is onlangs overgestapt op de bio-Dyneema. 

Dat geeft een sneeuwbaleffect.' Samenwerking in de keten is daarbij essentieel, benadrukt hij. 

'Je moet weten waar de grondstoffen vandaan komen en waar ze blijven.' 

Dat Nederland ambitieuze doelen heeft, helpt. 'Iedereen weet nu dat we die kant opgaan. Wij 

doen dit niet enkel omdat het moet, maar het is goed dat de overheid een kader creëert.' En 

hulp is noodzakelijk. 'Zeker in het begin. Zodat je niet wordt weggeconcurreerd omdat jij een 

duurzame voorlopersrol pakt en de rest van de wereld nog niet is overgestapt.' 

Bij DSM is al jaren 'people, planet, profit' het credo. Dat betekent dat het ook een commerciële 

keuze is, beaamt Vissers. 'Je weet dat de vraag naar grondstoffen steeds meer onder druk 

komt te staan. Dat je je als bedrijf daarvan wilt loskoppelen, is evident. We doen dit ook om 

in de toekomst concurrerend te blijven: duurzaamheid is voor ons een businessmodel.' Bron: 

Het Financieele Dagblad, 14 april 2021.  
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Een kringloopeconomie of circulaire economie is een economisch en industrieel systeem 
waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig 
opnieuw worden ingezet in het systeem. 

De energie voor een zuivere kringloopeconomie dient afkomstig te zijn van hernieuwbare 
bronnen, met name zon en wind. Dit in navolging van het natuurlijke systeem. Het 
tegenovergestelde van de kringloopeconomie is de lineaire economie, waarbij eindige 
grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval in het milieu 
terechtkomen. 

Aangezien een ideale kringloopeconomie niet zonder meer te verwezenlijken is, wordt het ook 
wel gedefinieerd als een systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en 
het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, 
waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van 
het systeem nastreeft. 

Hergebruik van afvalstoffen is feitelijk een vanzelfsprekende zaak geweest door de 
geschiedenis van de mensheid heen. Veel afvalstoffen vertegenwoordigden namelijk een 
positieve gebruikswaarde en — indien er uitruil plaatsvond — een positieve marktwaarde. 
Organische stoffen, zoals mest, planten- en voedselresten konden worden ingezet als 
bodemverbeteraar of veevoer. Houtafval kon gebezigd worden als brandhout, oude metalen 
konden worden omgesmolten tot nieuwe metalen, textielafval (lompen) werd onder meer 
gebruikt in de papierfabricage. Bouw- en sloopafval werd soms toegepast als wegverharding. 
De schillenboer en de lompen- en oud-ijzerboerboer kwamen regelmatig rond in dorpen en 
steden om voedselafval respectievelijk afgedankte metalen op te halen. Soms kregen 
afvalstoffen een laagwaardiger toepassing (downcycling), soms konden ze, na bepaalde 

productieprocessen te hebben doorlopen, hun waarde behouden. Bron: Wikipedia. 
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Recht op reparatie van apparatuur komt steeds dichterbij 

Fabrikanten van bijvoorbeeld wasmachines worden vanaf maandag wettelijk verplicht 

reserveonderdelen langere tijd op voorraad te houden. Ook moeten ze professionele 

reparateurs van reparatie-informatie voorzien. Repareren en niet weggooien is cruciaal in een 

circulaire economie. Maar gaan de nieuwe regels echt helpen?  Bron: Het Financieele Dagblad, 

28 februari 2021. 

ChristenUnie en D66 hebben opnieuw Kamervragen gesteld over het recht op reparatie. 
Aanleiding is het artikel hierover in het Financieele Dagblad (FD) van 28 februari. Hierin zegt 
Repair Café-reparateur Philip Leenman (Repair Café Bussum) dat repareren vooralsnog duur 
en onaantrekkelijk blijft, ondanks nieuwe Europese regels die sinds 1 maart van kracht zijn. 
Kamerleden Carla Dik-Faber (CU) en Jessica van Eijs (D66) willen van demissionair 
staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten of zij dat beeld deelt. 

Volgens de nieuwe regels van de EU komen er onder meer minimumtermijnen voor de levering 
van reserveonderdelen. Ook krijgen reparateurs betere toegang tot reparatie-informatie, zoals 
elektrische schema’s en professionele handleidingen. 

‘De nieuwe regels zijn vooral bedoeld voor professionele reparateurs, daar vallen wij niet 
onder’, legt Philip in het FD uit. Hij wijst erop dat professionele reparateurs ook nu al betere 
toegang hebben tot onderdelen en informatie. ‘Vaak zijn het serviceorganisaties van de 
fabrikanten zelf.’ 

Martine Postma van Repair Café International noemt de nieuwe Europese richtlijn echt een 
eerste stap. ‘Wij vinden dat ook Repair Café-vrijwilligers en gewone consumenten ervan 
zouden moeten profiteren. Iedereen moet het recht op reparatie hebben.’ Bron: Repaircafé, 11 
maart 2021. 
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Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen 
in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot 
consumptie. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en 
toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare 
grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit geeft ook nieuwe kansen voor bedrijven: 
nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik. 

De transitie naar een circulaire economie is volgens de Europese Commissie 'de gelegenheid 
om onze economie te transformeren en nieuwe en duurzame concurrentievoordelen voor 
Europa te genereren'. Bron: Themasites PBL. 

Naarmate de bevolking toenam en het verbruik van grondstoffen, mede door de industriële 
revolutie, eveneens sterk steeg, werden een aantal auteurs zich min of meer bewust van de 
eindigheid van de draagkracht van de Aarde. Een van deze auteurs was Thomas Malthus die 
in 1798 reeds catastrofale ontwikkelingen voorzag. Dergelijke ontwikkelingen — bij 
ongewijzigd beleid — werden in later eeuwen ook verwoord door onder meer de econoom 
Kenneth E. Boulding, die in 1966 de term Spaceship Earth hanteerde[2]. Het rapport Grenzen 
aan de Groei, beter bekend als het rapport van de Club van Rome, verscheen in 1972. Hierin 

werd, aan de hand van computermodellen, voorzien dat binnen enkele decennia de beschaving 
op aarde bij ongewijzigd beleid ten onder zou gaan aan grondstofschaarste. 

De oliecrisis van 1973 was weliswaar kunstmatig van aard, maar confronteerde niettemin de 
maatschappij rechtstreeks met haar afhankelijkheid van grondstoffen, met name fossiele 
energiedragers. Er werden studies uitgevoerd naar de economische gevolgen van een stijging 
van de energieprijs, en hierbij werd in 1973 het begrip Bruto Energie-inhoud (Gross Energy 
Requirement - GER) ingevoerd. Een dergelijk begrip, gewoonlijk uitgedrukt in MJ/kg, geeft een 

globale waarde weer van de energie die nodig is om een bepaald product te verkrijgen, vanaf 
winning via transport en verwerking tot het uiteindelijke product. Zo is de GER van nieuw 
staal ongeveer 32 MJ/kg, die van gerecycled staal echter slechts 10 MJ/kg. Studie naar het 
energiegebruik voor het verkrijgen van grondstoffen of producten, wordt energie-
analyse genoemd. 

Auteurs als P.F. Chapman (1976) analyseerden het energiegebruik van onder meer 
koperwinning uit erts en onderzochten hoe dit zich in de toekomst zou ontwikkelen. Hierbij 
gaf men zich rekenschap van het steeds geringere kopergehalte van het erts en dientengevolge 
het toenemend energiegebruik per eenheid gewonnen koper. 

Aldus ontstond geleidelijk het denkbeeld dat hergebruik van grondstoffen ook vanuit 
energetisch oogpunt nuttig was. Opgemerkt moet worden dat dit voor veel producten niet het 
geval is. Integendeel, sommige producten zijn zodanig ontworpen dat er veel meer energie 
nodig is voor recycling dan voor het nieuw ontginnen van grondstoffen. 
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Een verdere impuls kwam uit de ecologie. In natuurlijke systemen ontstaat geen afval. Alle 
afvalproducten worden immers op één of andere wijze weer hergebruikt. Het gehele 
ecologische systeem wordt aangestuurd door — eveneens hernieuwbare — zonne-energie. Dit 
model diende nu ook te worden toegepast op de menselijke economie, die daadwerkelijk steeds 
meer afval produceerde. Dit leidde tot de voorstellen, die door Frosch en Gallopoulos (1989) 
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in Scientific American werden ontvouwd. Deze voorzagen letterlijk in een volledige 
kringloopeconomie. Het bestuderen van mogelijkheden hieromtrent door diverse auteurs 
kreeg benamingen als Industrieel metabolisme (1994) en Industriële ecologie (1994, 1995, 

1996). 

 

 

Dit begrip, en nauw gerelateerde begrippen, werd later onder diverse benamingen 
gepresenteerd en op de markt gebracht, waarvan cradle to cradle (2002) wel de bekendste is. 

Het bestuderen en stimuleren van een circulaire economie gaat door middel van een 
systeembenadering. Alle grondstofstromingen worden in kaart gebracht om te kijken hoe het 
nieuw ontginnen van grondstoffen beperkt kan worden. In de praktijk betekent dit dat 
verschillende economische sectoren met elkaar moeten samenwerken. Wat afval voor de een 
is, is een grondstof voor de ander. Door samen processen te ontwerpen kunnen 
afvalstromingen worden voorkomen of geminimaliseerd. 

Bij het ontwerp van producten is het van belang dat hoog kwalitatief hergebruik van de 
grondstoffen mogelijk is, en dat zo min mogelijk grondstoffen gebruikt worden. Het hergebruik 
van grondstoffen stimuleer je door zo min mogelijk verschillende materialen te gebruiken en 
het gebruik van moeilijk te scheiden composietmaterialen te vermijden. Ook modulair 
ontwerp, zorgen dat onderdelen makkelijk te vervangen zijn, speelt hierbij een belangrijke rol. 
Dit vergroot repareerbaarheid van producten. Tot slot is het van belang dat het product 
zodanig wordt ontworpen dat het makkelijk in recyclebare delen te demonteren is. 

Tijdens de levensfase van het product wordt de levensduur gemaximaliseerd door het goed te 
onderhouden, te repareren, te hergebruiken (tweedehands markt) en op te knappen. Aan het 
einde van de levensfase is het van belang dat er een goed reststroomsysteem bestaat: 
huishoudelijke en industriële reststromen moeten goed worden gescheiden en deze 
grondstofstromen moeten vervolgens verder worden bewerkt tot nuttige grondstoffen. 

Sommige afvalstromingen bevatten een negatieve waarde: het kost meer geld ze te recyclen 
dan je kan verdienen met de gerecyclede grondstoffen. Door slimmer ontwerp kunnen ze soms 
worden vermeden en door nieuwe technologieën in de toekomst soms toch nog nuttig ingezet 
worden. Vaak leiden deze afvalstromingen, zoals nucleair afval tot verhitte discussies. In 
hoeverre mag je een toekomstige generatie opzadelen met een probleem waar nu nog geen 
oplossing voor is? 

Ruwweg worden twee kringlopen onderscheiden. De biotische kringloop houdt onder andere 
het verbouwen van eten in, alsmede onze eigen lichamen en ontlasting. Bij de abiotische of 
technische kringloop moet bijvoorbeeld worden gedacht aan metalen. De biologische kringloop 
kan onderdeel uitmaken van de natuur: eventueel komen sommige menselijke afvalstromen 
in de natuur terecht, waar ze weer worden gerecycled. Denk hierbij aan een nieuw ontwerp 
van autobanden. Nu is dit nog gemaakt van niet-afbreekbaar materiaal en stapelen 
microplastics zich op in de natuur. In een circulaire economie zouden deze autobanden wel 
van een stof gemaakt worden die in de natuurlijke kringloop terecht kan komen. 
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Qua beleid is er al sinds de jaren 1970 oog voor afvalvermindering. Reeds in 1979 werd een 
dergelijke denkwijze in de praktijk toegepast middels (in Nederland) de ladder van Lansink. 
Afvalstoffen werden niet langer werktuiglijk gestort, maar er werd gekeken wat er aan nuttigs 
mee gedaan kon worden. Dit kon onder meer worden gestimuleerd door hogere storttarieven, 
verbod op storten van bepaalde afvalstoffen en dergelijke. Aldus werd meer en meer 
recycling van afvalstoffen gestimuleerd. 

Oog voor de ontwerpkant en de samenwerkingskant van de circulaire economie werd evenwel 
pas later in de praktijk gebracht. In 2012 werd door de Europese Commissie het rapport 
gepubliceerd met de naam ‘'Manifesto for a Resource Efficient Europe’. Dit manifest stelde dat 
in een wereld met groeiende vraag voor grondstoffen en groeiende milieuschade de EU geen 
keus had anders dan naar een grondstof-efficiënte en uiteindelijk circulaire economie te 
bewegen.  

In 2015 kwam er vanuit de Europese Commissie een voorstel om naar een meer circulaire 
economie te bewegen: aan de ene kant zullen er uniforme standaarden gecreëerd worden voor 
reststromen, zodat producenten niet meer voor de zekerheid vertrouwde nieuw ontgonnen 
grondstoffen hoeven te gebruiken. Daarnaast komt er geld vrij voor onderzoek naar eco-design 
en worden de eisen omtrent afvaldumping en recycling verscherpt.  

Het eerste beleidsonderzoek naar de kansen voor een circulaire economie in Nederland werd 
in 2013 uitgevoerd door TNO als onderdeel van het beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 
(VANG). Hierin worden een aantal mogelijkheden voor beleid genoemd: het verlagen van het 
btw-tarief voor dienstverlening uit de circulaire economie (onderhoud, reparatie, 
refurbishment), het belasten van onttrokken waarde in plaats van toegevoegde waarde (een 
verschuiving van loonbelasting naar materiaalbelasting) en het verlengen van 
garantieperiodes van producten.  

In 2011 is de Nederlandse overheid begonnen met het sluiten van Green Deals. Dit zijn 
overeenkomsten tussen het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid gecentreerd rondom een 
thema om vernieuwende en duurzame initiatieven uit de samenleving te stimuleren. Inmiddels 
zijn er meer dan tweehonderd Green Deals getekend, waaronder een aantal rondom een 
kringloopeconomie.  

Zo richt de Green Deal Circulaire Gebouwen zich op een minimaal gebruik en hergebruik van 
grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van bedrijfsgebouwen. Voor 
gebouwen betekent dit niet alleen het kijken naar materialen, maar ook naar 
levensduurverlenging door het maximaal aanpasbaar maken van de gebruiksfunctie van een 
gebouw. Een belangrijk onderdeel van deze deal is het ontwikkelen van een gebouwpaspoort. 
In dit paspoort worden de circulaire kenmerken van een gebouw vastgelegd. 

Via de Green Deal Circulair Inkopen willen de ondertekende partijen een bijdrage leveren aan 
het realiseren van een circulaire economie door middel van het inkoopinstrument. Een derde 
voorbeeld is de Green Deal Nederland Hotspot voor Circulaire Economie. Het doel van deze 
Green Deal is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, door opschaalbare 
circulaire projecten uit te voeren. Door de realisatie van synergie tussen bedrijfsprojecten, het 
maken van overkoepelende sector- en regionale analyses en het beleid gericht op Groene Groei 
kan Nederland zich als wereldwijde hotspot in de circulaire economie positioneren. 

Een van de grote thema's waar Nederland zich bezig mee heeft gehouden tijdens haar 
voorzitterschap van de Europese Unie in het voorjaar van 2016 is de circulaire economie. Dit 
kwam tot uiting in de campagne ‘The Netherlands Circular Hotspot’ (Nederland Circulaire 
Hotspot), welke getrokken werd door Prins Carlos de Bourbon de Parme, samen met Circle 
Economy, INSID, de Sociaal-Economische Raad en DELTA. Hierbij werd Nederland 
gepresenteerd als ‘Living Lab’ om als voorbeeld te dienen voor andere landen. Hoogtepunt van 
deze campagne was de presentatie van een gezamenlijke toekomstvisie voor de circulaire 
economie in Nederland, gepresenteerd tijdens de nationale innovatie tentoonstelling op 14 
april 2016. 

Aangezien er een groot aantal initiatieven en bedrijven zijn die een internationaal schaalbaar 
concept hebben ontwikkeld om de circulaire economie te verbeteren en versnellen, worden ze 
ook ondersteund in het buitenland via het netwerk van de Nederlandse ambassades in 
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samenwerking met de rijksdienst voor ondernemend Nederland en verschillende regio's uit 
Nederland. 

Inmiddels is een start gemaakt met het meten van de mate waarin de economie daadwerkelijk 
circulair is. Nationaal heeft het PBL in 2019 een eerste meting (nulmeting) verricht door 
middel van het onderzoek Circulaire economie in kaart. Er bleken in Nederland al wel veel 

circulaire activiteiten te worden ondernomen, maar ook vele belemmeringen te zijn voor een 
doorbraak naar een echt circulaire economie. In 2021 concludeerde het PBL dat het gebruik 
van grondstoffen nauwelijks daalt, en dat intensivering van het circulaire-economiebeleid 
nodig is.  

Internationaal publiceerde de organisatie Circle economy in 2019 het Circularity gap 
Report. Hoofdconclusie is dat de wereldeconomie op dit moment nog maar negen procent 

circulair is. Ruim negentig procent van de grondstoffen die wereldwijd worden gebruikt, vindt 
niet zijn weg terug naar onze economie. Dit geeft aan dat er nog een zeer groot gat is tussen 
de hedendaagse praktijk en de uiteindelijke doelstelling van een kringloopeconomie. 

Een voorbeeld van een mogelijk product uit een circulaire economie is een 
modulaire smartphone. Zo'n telefoon kan makkelijk uit elkaar gehaald worden zodat 
verschillende grondstoffen kunnen worden gerecycled zonder veel verlies van kwaliteit. Ook 
dient zo'n telefoon gemakkelijk te repareren te zijn. Alle gebruikte grondstoffen zouden onder 
de technologische kringloop kunnen vallen waardoor scheiding makkelijker wordt. De 
Fairphone 2 is de eerste modulaire smartphone die verkocht wordt. Google zou met Project 
Ara en de smartphone Phonebloks ook een modulaire smartphone bouwen, maar heeft dit 
project voortijdig beëindigd.  

Bij slijtende producten is het belangrijk dat ze in de biologische kringloop kunnen komen 
zodat er geen waardevolle grondstoffen uit de 'menselijke' kringloop verdwijnen. Denk hierbij 
aan schoenen die ontworpen zijn met organische stoffen zodat hun slijtproduct veilig in de 
natuur kan belanden. Bron: Wikipedia. 
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