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Eerste woorden  

 

 

Een proeffestival, eerder dit jaar. Misschien kan de festivalzomer deels doorgaan. © ANP 
 
 
Hoe bang moeten we zijn voor de coronavarianten? Zou het alleen in sciencefictionfilms écht 
mis gaan? 
 
Volle ziekenhuizen, angstaanjagende virusmutaties: het is soms lastig voor te stellen dat we 
de coronacrisis ooit nog achter ons laten. Maar het gaat gebeuren, stellen virusexperts, en 
wellicht zelfs al sneller dan we denken. Want hoe bang moeten we écht zijn voor mutanten? 
En wie liggen er dit najaar in de ziekenhuizen? Een vooruitblik op de rest van 2021,  aan de 
hand van vier beargumenteerde voorspellingen.  
 
Ze boezemen ons angst in, de nieuwe virusvarianten. De Britse is volgens veel wetenschappers 
besmettelijker dan de oorspronkelijke Wuhan-variant, de Braziliaanse zou zorgen voor veel 
herbesmettingen bij mensen die al corona hebben gehad, en de Zuid-Afrikaanse heeft dan 
weer lak aan de ontwikkelde vaccins, is de vrees. En dan heb je nog de Filipijnse variant, de 
Bretonse, de Californische, nu weer de Indiase. 
 
Moeten we ons na een traumatisch jaar vol lockdowns voorbereiden op nieuwe coronagolven 
die ons weer dezelfde of misschien wel meer ellende gaan brengen? Vanuit wetenschappelijke 
hoek klinkt geruststelling. ‘Ik acht het zeer onwaarschijnlijk dat het virus binnen een paar 
jaar enorm verandert’, zegt de Rotterdamse hoogleraar moleculaire virologie Ron Fouchier. 
‘Waarom? Omdat we zulke grote mutaties in de regel niet zien. Een virus kan niet zomaar 
totaal veranderen. De enige plek waar je het ziet gebeuren is in sciencefictionfilms.’ Bron: De 
Stentor, 24 april 2021.  
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Voormalig president van Peru is besmet met coronavirus na vaccinatie 

De voormalige president van Peru, Martin Vizcarra, is besmet met het coronavirus, hoewel 
hij zes maanden geleden al is ingeënt. Hij liet zich vorig jaar voor zijn beurt vaccineren, wat 
leidde tot een politiek schandaal. 

‘Hoewel we voorzorgsmaatregelen hebben genomen om het virus niet in huis te brengen, zijn 
mijn vrouw en ik positief getest op Covid-19', postte Vizcarra zondag op Twitter. ‘Mijn familie 
zit in isolatie. Laten we waakzaam blijven.' 

De besmetting komt in de week waarin de voormalige president door het Peruviaanse 
congres uit zijn politieke ambt werd gezet omdat hij zich in oktober voor zijn beurt liet 
vaccineren met het Chinese vaccin Sinopharm. Hij zal dus ook niet de parlementszetel kunnen 
innemen die hij onlangs won. 

Peru zit momenteel in de piek van een tweede golf, die gevoed wordt door de Braziliaanse 
variant van het virus. Bron: AD, 26 april 2021. 

 

Chili is het enige land in Latijns-Amerika waar de vaccinatie tegen Covid-19 gezwind verloopt. 
Maar ook dit land wordt getroffen door fraude en schaamteloos voordringen van de elite bij 
vaccinaties. (Foto Claudio Santana/Getty Images) © Getty Images 
 
 

Elite in Zuid-Amerika dringt schaamteloos voor bij coronavaccinatie 
 
Zelfs in de coronacrisis maakt de elite van Latijns-Amerika driftig gebruik van de ellenbogen. 
Waar het maar kan dringt zij voor bij de vaccinatie die bijna nergens vlekkeloos verloopt. 
 
In Peru staat het voordringen zelfs op papier. Maar liefst 478 politici en prominenten staan 
op een lijst met bovenaan de voormalige president Martin Vizcarra, die in november werd 
afgezet vanwege beschuldiging van fraude. De voorkeursbehandeling begon al voordat de 
laatste fase van de klinische test met het Chinese vaccin was afgerond. 
 
Stiekem werden 3200 extra vaccins het land in gesmokkeld. Politici, wetenschappers die de 
klinische testen begeleidden, de regulator die het project overzag en zelfs de Vaticaanse 
zaakgelastigde Nicola Girasoli, lieten zich ermee inenten. In sommige gevallen betrof het hele 
families. De viceminister van Volksgezondheid liet zichzelf inenten, zijn vrouw, zijn zus, de 
twee kinderen, een neef en een nicht. Toen ‘vaccingate’ uitlekte, stapten de ministers van 
Volksgezondheid en van Buitenlandse Zaken op. 
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in andere Latijns-Amerikaanse landen gunden prominenten zichzelf een 
voorkeursbehandeling. Er lopen momenteel onderzoeken naar fraude met vaccins in Brazilië, 
Argentinië en Ecuador. In Ecuador moest de minister van Volksgezondheid, Juan Carlos 
Zevallos, het veld ruimen, omdat een deel van de eerste lading vaccins niet toevallig 
terechtkwam in het woon-zorgcentrum waar zijn moeder verblijft. In Brazilië is er een 
arrestatiebevel uitgevaardigd tegen David Almeida, de burgemeester van de miljoenenstad 
Manaus in het Amazonegebied. Hij had zichzelf met voorrang getrakteerd op niet twee, maar 
drie prikken. Hij was een van de 70 mensen die in een ‘VIP-vaccinatiekliniek’, op het ministerie 
van Volksgezondheid, werden ingeënt. Zeker één ex-president, twee ministers, een topman 
van het IMF en een ambassadeur kregen er een spuitje.  
 
Ook Chili, het enige Zuid-Amerikaanse land waar de vaccinatie voorspoedig voorloopt, worstelt 
met fraude. Ten minste 40.000 mensen zonder enige prioriteit hebben er snel een prik 
gekregen, onder wie politici, geestelijken en sporters. Het is niet alleen het ellenbogenwerk 
van de elite dat burgers boos maakt. Er wordt ook volop gesjoemeld met de vaccins. In Brazilië 
wordt zelfs een onderzoek uitgevoerd naar ‘windvaccins’. Sommige verpleegkundigen zouden 
in woonzorgcentra lege spuitjes zetten en de vaccins achterhouden om te verkopen aan de 
hoogste bieder. Bron: AD, 27 februari 2021. 
 
 

Wereldwijde militaire uitgaven zijn afgelopen jaar gestegen tot bijna 2 
biljoen dollar ondanks coronavirus 
 
De wereldwijde militaire uitgaven zijn het afgelopen jaar ondanks het 
coronavirus gestegen tot bijna 2 biljoen dollar (ruim 1,6 biljoen euro). Het gaat om 
een toename van 2,6 procent, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) vorig jaar met 4,4 
procent daalde. Dat meldt het Stockholm Instituut voor Internationaal Vredesonderzoek 
(Sipri) in een nieuw rapport. 
 
‘Vanwege de pandemie zou je verwachten dat de militaire uitgaven af zouden nemen. Maar 
dat is in 2020 in elk geval niet gebeurd', aldus Diego Lopes da Silva, een van de onderzoekers 
achter het rapport. Volgens Da Silva kan het even duren voor landen zich aanpassen 'aan de 
schok' en valt het dus nog te bezien of landen hun uitgavenpatroon ook in 2021 zullen 
volhouden.   
 
Onder meer Chili en Zuid-Korea hebben al besloten te snijden in hun defensie-uitgaven. 
Andere landen, waaronder Brazilië en Rusland, gaven in 2020 al minder uit dan hun 
oorspronkelijke budget toestond. 
 
De Verenigde Staten geven nog altijd het meeste uit aan defensie. Het land was vorig jaar goed 
voor negenendertig procent van de wereldwijde militaire uitgaven. Het gaat om een bedrag van 
zo'n 778 miljard dollar (ruim 640 miljard euro). Bron: AD, 26 april 2021.   
 

 
Chili 
 
Chili wordt een van de eerste landen ter wereld waar zwangere vrouwen met 
voorrang worden ingeënt tegen het coronacirus. Het Verenigd Koninkrijk stelde begin deze 
maand de vaccinatiestrategie bij en de VS deed dat afgelopen weekend.  
 
Zwangere vrouwen, met onderliggende aandoeningen en in hun tweede of derde trimester, 
hebben sinds deze week prioriteit in het Zuid-Amerikaanse Chili. Zij krijgen het vaccin van 
Pfizer/BioNTech toegediend.  
 
Naar schatting krijgen zo'n 230.000 Chileense vrouwen het middel aangeboden. De dames 
met gezondheidsklachten gaan als eerste, gevolgd door hen met een risicobaan in de zorg of 
in het onderwijs. 
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Chili voert een van 's werelds snelste vaccinatieprogramma's uit, waarbij tot nu toe 
gezondheidswerkers, leraren, ambtenaren en journalisten zijn ingeënt. Nu worden anderen 
per leeftijdsgroep gevaccineerd. Op het moment de veertigers.  Bron: AD, 28 april 2021. 
 
 
Na Mexico heeft ook Chili geen problemen met het Russische Sputnik-V vaccin. Brazilië 
liet eerder deze week weten te weinig informatie te hebben om het middel goed te keuren voor 
gebruik, maar de Chileense medicijnautoriteit ziet geen bewijs voor 
eventuele veiligheidsrisico's van het coronamiddel. 

Directeur van het nationale gezondheidsinstituut Heriberto Garcia zegt dat Chili bij de 
Russen navraag heeft gedaan over de mogelijke aanwezigheid van een adenovirus in het 
vaccin dat voor bijwerkingen kan zorgen. 

De meest voorkomende verschijnselen 
zijn luchtwegklachten, darmklachten en oogontsteking. Vooral bij jonge kinderen. De 
aanwezigheid van een adenovirus in het Sputnik-V vaccin zou voor Brazilië de reden zijn 
geweest om het af te wijzen. Bron: AD, 1 mei 2021. 

 
Brazilië 
 
Het verzoek van een aantal Braziliaanse deelstaten om het Russische Sputnik-V 
vaccin te importeren, is door de nationale toezichthouder afgewezen. Er zouden te weinig 
technische gegevens over het vaccin zijn om te kunnen beoordelen of het 'veilig en werkzaam' 
is, aldus het Nationale Agentschap Gezondheidstoezicht. 

‘We zullen nooit toestaan dat miljoenen Brazilianen worden blootgesteld aan 
producten zonder de juiste verificatie van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid’, zegt Anvisa-
directeur Antonio Barra Torres. Experts deden die aanbeveling en Torres merkt op dat het 
middel nog steeds niet is goedgekeurd in de VS en de EU. 

Brazilië heeft sinds de corona-uitbraak bij meer dan 14,3 miljoen mensen een besmetting met 
het virus vastgesteld. Een groot deel door een besmettelijkere variant van het virus. 
Zeker 390.000 van hen zijn aan de gevolgen van de ziekte overleden. Het land heeft tot dusver 
ruim 5,8 procent van zijn bevolking gevaccineerd. Bron: De Stentor, 27 april 2021. 

In Brazilië zijn inmiddels meer dan 400.000 mensen overleden aan de gevolgen van het 
coronavirus. Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat er de afgelopen 24 
uur 3001 nieuwe sterfgevallen zijn geregistreerd, waardoor het totaalaantal doden door 
Covid-19 nu 401.186 bedraagt. Dat is ongeveer 0,2 procent van de totale bevolking van zo'n 
211 miljoen mensen. Alleen in de Verenigde Staten vielen meer coronadoden (589.207). 

Ook kwamen er in Brazilië het afgelopen etmaal bijna 70.000 nieuwe besmettingen bij. Meer 
dan 14,5 miljoen mensen zijn besmet of besmet geweest. 

April is met bijna 80.000 doden nu al de maand met het hoogste aantal sterfgevallen sinds de 
uitbraak van het virus in het land ruim een jaar geleden. Het aantal besmettingen en 
sterfgevallen begon vanaf januari exponentieel toe te nemen, vooral door de verspreiding van 
de besmettelijkere Amazonevariant van het virus. Het gemiddeld aantal dagelijkse doden over 
de afgelopen zeven dagen bedraagt momenteel 2523. Het gemiddelde is al 44 dagen hoger dan 
2000. 

In de Braziliaanse Senaat is dinsdag een commissie begonnen met een onderzoek naar de 
aanpak van de coronacrisis door de regering van president Jair Bolsonaro. De extreemrechtse 
president, die de ernst van het coronavirus steeds heeft gebagatelliseerd, wordt er onder meer 
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van beschuldigd beschermende maatregelen te hebben tegengewerkt en de aankoop van 
coronavaccins eerst te hebben geweigerd en later te hebben vertraagd. 

Daarnaast pleit Bolsonaro nog altijd voor het gebruik van medicijnen waarvan inmiddels 
duidelijk is dat ze geen effect hebben bij de behandeling van coronapatiënten, zoals onder 
meer hydroxychloroquine. Ook zou de federale regering niet voldoende hebben gedaan om 
ziekenhuizen voldoende uit te rusten om de pandemie het hoofd te bieden.  

Vanaf volgende week dinsdag hoort de commissie verschillende getuigen. Als eersten komen 
de vier ministers die tijdens de coronacrisis aan het hoofd stonden van het ministerie van 
Gezondheid aan het woord. Bron: AD, 30 april 2021. 

 

© Reuters — Op de begraafplaats Campo da Esperança in de Braziliaanse hoofdstad Brasília 
wordt een coronaslachtoffer begraven.  

 

President Bolsonaro op de foto met supporters, 27 augustus 2020. © Getty Images 
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Braziliaanse president onder vuur: ‘We gaan een einde maken aan de 
onbekwaamheid’ 
 
Nog steeds vallen in Brazilië elke dag twee- tot drieduizend doden als gevolg van Covid-19 en 
kraakt het zorgsysteem. Een senaatscommissie onderzoekt de aanpak van de coronacrisis 
door de regering van president Jair Bolsonaro. Vanaf vandaag worden de eerste getuigen 
onder ede verhoord. Als eersten komen de drie voorgaande ministers en de huidige minister 
van Gezondheid aan het woord. 
 

 
 

President Bolsonaro heeft corona altijd bespot © Getty Images 

Officieel onderzoeken de elf leden van een senaatscommissie de reactie van de Braziliaanse 
regering op een van ‘s werelds heftigste uitbraken van het coronavirus. Met bijna vijftien 
miljoen besmettingen is Brazilië na de VS en India wereldwijd het zwaarst getroffen. Het 
dodenaantal is na de VS het hoogste met 410.000 sterfgevallen. 

Onderzoeksleider Renan Calheiros, een oude vos in de Braziliaanse politiek én fel 
tegenstander van de extreemrechtse president Bolsonaro, heeft de messen geslepen. ‘We gaan 
een einde maken aan de onbekwaamheid’, zei hij vorige week bij zijn installatie, nadat 
juridische pogingen van de regering om die te blokkeren waren gestrand. Calheiros beloofde 
‘de schuldigen aan te wijzen’ en noemde de genocides van de Chileense dictator Augusto 
Pinochet en de Servische leider Slobodan Miloševic in één adem met de Braziliaanse president. 
‘Het land heeft het recht om te weten wie heeft bijgedragen aan de duizenden doden, en die 
moeten worden gestraft.’ 

In de praktijk zal het parlementaire onderzoek - in Brazilië afgekort als CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) - zich dan ook vooral toespitsen op het handelen van Bolsonaro. 
Hij is de allesbepalende president die het coronavirus altijd heeft gebagatelliseerd en bespot, 
de bestrijding ervan nooit serieus heeft genomen en nog steeds zweert bij medicijnen waarvan 
inmiddels vaststaat dat ze niet werken bij de behandeling van corona. Bron: AD, 4 mei 2021. 
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Suriname 
 
Suriname zet in de strijd tegen de verschillende varianten van het coronavirus 
ruim driehonderd militairen in. De soldaten gaan de politie, het ministerie van 
Volksgezondheid en het Bureau Openbare Gezondheidszorg, een organisatie vergelijkbaar met 
de Nederlandse GGD, helpen.  

 
Ook de kustwacht en de maritieme autoriteit worden ingezet om de controle te verscherpen, 
maakte defensieminister Krishna Mathoera maandag bekend. Een belangrijke taak voor de 
militairen is het bewaken van de grens met Frans-Guyana aan de oostkant van Suriname en 
Guyana in het westen. Het tegenhouden van Brazilianen blijkt een lastige zaak te zijn omdat 
het grensgebied in het zuiden groot is en moeilijk begaanbaar. Bron: AD, 26 april 2021.   
 

 
 
De situatie in de Surinaamse ziekenhuizen is nog steeds zorgelijk vanwege het hoge 
aantal coronapatiënten, hoewel het aantal nieuwe positieve gevallen de laatste dagen lijkt te 
stabiliseren. Met veel kunst- en vliegwerk lukt het om het aantal bedden uit te breiden, maar 
er zijn niet voldoende verpleegkundigen. Dat was de boodschap die de Surinaamse 
gezondheidsautoriteiten zondagmiddag tijdens een persconferentie lieten horen. 

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid werd tijdens de persconferentie vergezeld door 
een aantal medische specialisten die continu bezig zijn de Covid-situatie te beheersen. Zij 
deden een oproep aan de Surinamers om zich te laten vaccineren en zich aan de 
coronamaatregelen te houden. Ramadhin vindt dat nog te weinig mensen zich hebben laten 
inenten. Ongeveer veertigduizend mensen, nog geen tien procent van de mensen die in 
aanmerking komen, hebben een prik gekregen. 

De weekend lockdowns in Suriname hebben volgens Ramadhin goed gewerkt, nu de derde 
golf steeds beter onder controle lijkt. Het was dit weekend de derde keer dat er een lockdown 
was. Toch wilde hij zondag nog geen uitspraak doen over eventuele versoepelingen van de 
maatregelen. 
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Het lijkt erop dat Suriname voor de komende maanden voldoende vaccins krijgt. Deze komen 
voor een groot deel van de internationale Covax-campagne van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Suriname heeft ook Nederland en de Verenigde Staten 
gevraagd of ze vaccins kunnen leveren. Ramadhin zei dat hij ook interesse heeft in het 
Russische Sputnik-V vaccin. Bron: AD, 2 mei 2021. 
 

 
Curaçao  
 
Op Curaçao is sprake van een forse daling van het aantal geregistreerde coronapatiënten. 
De overheid maakte dinsdagavond (lokale tijd) bekend dat er nog 700 geregistreerde 
besmettingen op het eiland zijn. Een week geleden waren dat er 2268, een week daarvoor nog 
4167. Ook het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis daalt. Dinsdag 
lagen er 60 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 29 op de ic. Twee weken daarvoor 
lagen er nog 109 coronapatiënten in het ziekenhuis. 
 
Eind maart nam het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis plots enorm toe. Dat had vooral 
te maken met de verspreiding van de Britse coronavariant en leidde onder meer tot de komst 
van medisch personeel uit Nederland. Dat was hard nodig, want op het hoogtepunt lagen op 
6 april 131 mensen in het ziekenhuis die waren besmet met corona, waarvan 41 op de 
intensive care. In het CMC-ziekenhuis op Curaçao zijn in totaal zo'n driehonderd bedden. 
 
In de afgelopen maand is het aantal sterfgevallen flink gestegen. Op 27 maart waren er in 
totaal 30 mensen overleden, een maand later is dat aantal gestegen naar 107. 
 
Wel neemt het aantal mensen dat gevaccineerd is op het eiland flink toe. Tot nu toe 
hebben 70.000 mensen een prik gehad, waarvan bijna 20.000 ook al een tweede vaccin 
hebben gehad. De Curaçaose overheid roept de mensen sinds enkele weken op om zich te 
laten vaccineren, om op die manier het coronavirus te bestrijden. Het streven is 106.000 
mensen twee keer te vaccineren, dat is vijfentachtig procent van de volwassen bevolking. Bron: 
AD, 28 april 2021. 

 
 
Sint Maarten 
 
Sint Maarten heeft de 20.000ste coronaprik gezet. Op het eiland hebben bijna 13.500 
mensen hun eerste injectie tegen het coronavirus gehad. Ruim 6500 mensen hebben ook al 
hun tweede ontvangen. Het streven is om in totaal 34.000 mensen twee keer in te enten. De 
eilanders worden geprikt met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Bron: De Stentor, 27 april 
2021. 
 
Sint-Maarten krijgt weer financiële steun van Nederland om de coronacrisis te boven te 
komen. Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) weigerde dat eind vorige maand 
nog omdat Sint-Maarten bij de Verenigde Naties had geklaagd over vermeend racisme door 
Nederland. 
 
In de petitie aan de VN staat onder meer dat de voorwaarden die aan de coronasteun zijn 
gesteld, strijdig zijn met de internationale mensenrechten en racistisch zijn. Knops zei eerder 
de beschuldigingen van racisme onzin en heel pijnlijk te vinden. De eisen van het steunpakket 
tasten volgens hem de autonomie van Sint-Maarten niet aan. 
 
Sint-Maarten moet in ruil voor de steun hervormingen doorvoeren. Vooral de oprichting van 
een organisatie die de veranderingen moet doorvoeren viel verkeerd in Sint-Maarten. Nu 
Knops geen bezwaren meer ziet, komt er ongeveer achttien miljoen euro aan coronasteun 
vrij voor Sint-Maarten. Sinds 2010 is Sint-Maarten een autonoom land binnen het koninkrijk. 
Bron: AD, 28 april 2021. 
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Aruba 
 
Tijdens de parlementsverkiezingen op Aruba op 25 juni gelden 
verschillende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo komen 
er op het eiland extra stemlokalen om de kiesgerechtigden beter te spreiden. Verder wordt 
een maximum van rond de duizend kiezers per stemlokaal aangehouden. Kiezers krijgen op 
hun oproepkaart een tijdstip waarop ze zich moeten melden bij het stemlokaal, zodat de 
toeloop over de dag wordt gespreid. 
 
Dat heeft de voorzitter van de Arubaanse Kiesraad Glenn Thode donderdag bekendgemaakt. 
Volgens Thode heeft Aruba geleerd van de fouten die Curaçao op 19 maart heeft gemaakt. Op 
Curaçao werd de bevolking gevraagd om zich tijdens de parlementsverkiezingen te houden 
aan sociale afstand, maar er werden nauwelijks maatregelen genomen. Als gevolg daarvan 
lijkt de drukte bij verkiezingsbijeenkomsten op 19 maart te hebben geleid tot een toename 
van besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Dat wil Aruba voorkomen. 
 
Om meer doorstroming te krijgen, zijn twee onderdelen gedigitaliseerd. Zo wordt bij het 
identificeren een QR-code gescand en na het stemmen het stembiljet. Oppositiepartij AVP 
heeft een week geleden een klacht ingediend tegen deze veranderingen die ze ‘een poging tot 
verkiezingsfraude' noemen. De Kiesraad houdt echter vast aan de veranderingen, zo bleek 
donderdag. Ook gaat het bij de verkiezingen op 25 juni allemaal om tijdelijke maatregelen, die 
alleen worden toegepast met goedkeuring van het parlement. 
 
Aruba kende op 22 september 2017 voor het laatst verkiezingen. Er zijn nu vervroegde 
verkiezingen omdat de regering eind maart haar ontslag indiende. Dat gebeurde nadat bekend 
werd dat er een strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt naar misbruik van geld door 
coalitiepartij POR. Bron: AD, 30 april 2021. 
 
Noord-Korea 
 
De Noord-Koreaanse bevolking krijgt op het hart gedrukt dat de strijd tegen het 
coronavirus nog wel even kan duren. Niet dat het land daar zelf iets aan kan doen. 
Integendeel. De alsmaar uitdijende pandemie en het gemodder van andere landen als het op 
inenten aankomt, zijn het bewijs dat vaccins niet helpen, leest het vandaag in de 
staatskrant Rodong Sinmun. 
 
Het bericht uit Pyongyang is een reactie op de aanzwellende vraag waar de vaccins in Noord-
Korea blijven. Het land houdt naar buiten toe vol op dat corona er geen vat heeft gekregen, 
maar dat wordt door experts danig in twijfel getrokken. Vaccinalliantie COVAX, dat zorgdraagt 
voor de levering van vaccins aan armere landen, liet in februari weten dat Noord-Korea na de 
zomer kon beschikken over 1,9 miljoen doses. 
 
Door de ernst van de uitbraak in India is er echter een tekort aan vaccins. Zonder India te 
noemen, deelt de krant daarom een sneer uit en stelt dat het land 'zelf geproduceerde vaccins 
exporteert, terwijl het volhield dat het kwaadaardige virus was verslagen', maar nu zelf een 
explosieve golf doormaakt. 'De coronagevallen in andere landen leveren het bewijs dat vaccins 
niet oplossing zijn', leest het. Bron: AD, 4 mei 2021. 
 
 
Hongkong 

 
Wie gevaccineerd is en de corona-app van de overheid op zijn telefoon heeft staan, mag 
in Hongkong weer het nachtleven induiken. Vanaf donderdag mogen bars, nachtclubs, 
badhuizen en karaokebars, tot 2 uur 's nachts ingeënte gasten ontvangen. Bijkomende 
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voorwaarden zijn dat ook het personeel van de uitspanningen een coronaprik heeft ontvangen 
en dat er 'op halve kracht' gedraaid wordt. 
 
Restaurants in de metropool wordt toegestaan tot middernacht zes gevaccineerde gasten per 
tafel te serveren. Nu is tien uur de sluitingstijd. Wie niet geprikt is, moet in een ander deel van 
het restaurant plaatsnemen. Daar zijn slechts vier personen per tafel toegestaan. Hetzelfde 
geldt voor dinergasten die zich niet willen aanmelden met de app, maar slechts hun naam 
willen opschrijven. 
 
Hongkong heeft sinds de uitbraak van het coronavirus 11.700 besmettingen geregistreerd. 
Aanzienlijk minder dan andere grote steden. Van de 7,5 miljoen inwoners heeft ongeveer 11 
procent een eerste inenting gekregen. Sinds maart vorig jaar zit de stad op slot voor niet-
inwoners, maar vanaf 26 mei mag er weer naar en vanuit Singapore worden gevlogen. Bron: 
De Stentor, 27 april 2021.  
 
 

Cambodja 
 
Cambodja heeft het leger ingezet om de inwoners van zwaar getroffen delen van 
hoofdstad Phnom Penh te vaccineren. De autoriteiten hopen zo binnen een maand ongeveer 
een half miljoen mensen te kunnen inenten. Het land dat tot voor kort de coronadans wist te 
ontspringen, moet nu vaart maken om het virus te stuiten. 

Van de pakweg 16 miljoen Cambodjanen kregen er zo'n 1,3 miljoen een prik. Daarbij gaat het 
vooral om zorgverleners, ambtenaren en diplomaten. Het aantal besmettingen is sinds eind 
februari van 500 gestegen naar 13.790. In Phnom Penh geldt tot 5 mei een lockdown en 
sommige wijken zijn aangemerkt als 'rode zones'. 

Mensen mogen er, tot ze zijn ingeënt, hun huis alleen uit voor medische redenen. Er wordt 
geprikt met de Chinese vaccins van Sinopharm en Sinovac. Het leger coördineert de 
inentingscampagne en leidt mensen naar de vaccinatielocaties, waar ze zich in afwachting 
van hun vaccinatie moeten opstellen in rijen., 

Mensenrechtengroep ADHOC meent dat mensen zich, met het oog op de in camouflage 
kleding gestoken soldaten, geïntimideerd voelen. ‘Of ze nu willen of niet', zegt But Soeung 
Senkaruna. ‘Het zien van soldaten maakt mensen ongerust en bang, zeker als ze eigenlijk 
geen prik willen of nog niet durven te beslissen.'  Bron: AD, 1 mei 2021. 

 

Oekraïne  
 
De Oekraïense hoofdstad Kiev laat vanaf vandaag de strenge coronamaatregelen 
vieren die vorige maand werden opgelegd. Het openbaar vervoer, cafés en restaurants, 
winkelcentra en sportscholen, zijn weer in bedrijf.  De scholen en kinderopvangen zijn vanaf 
5 mei weer geopend. In het ov en op openbare plaatsen blijft het dragen van een mondkapje 
verplicht en wordt het aantal reizigers en bezoekers strikt beperkt. Kiev stelde vorige maand 
de hoogste coronacijfers van het land vast, maar die zijn de afgelopen week aanzienlijk 
gedaald. In het land raakten ruim twee miljoen mensen besmet en kwamen 44.436 Covid-19-
patiënten te overlijden. Bron: AD, 1 mei 2021. 
 

 
Rusland  
 
Het totale aantal Russen dat sinds het begin van de pandemie besmet raakte met het 
coronavirus is vandaag gestegen met 8803 gestegen naar bijna 4,8 miljoen. 2687 van de 
nieuwe gevallen deden zich voor in hoofdstad Moskou. Volgens de Russische overheid 
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overleden er 356 mensen in de afgelopen 24 uur, wat het totaal naar 108.588 tilt.  Bron: AD, 
26 april 2021. 
 
Rusland heeft zo'n acht miljoen van de ongeveer 144 miljoen inwoners ingeënt tegen het 
coronavirus. Vandaag meldt het land 8053 nieuwe besmettingen te hebben vastgesteld. De 
officiële telling komt daarmee op 4.779.425 corona-infecties. Het afgelopen etmaal bezweken 
392 mensen aan de gevolgen. Volgens de Russische overheid zijn tot nu toe 108.980 
overleden aan Covid-19, maar een minder officiële telling van het Russische statistiekbureau 
komt uit op ruim 225.000. Bron: De Stentor, 27 april 2021. 
 
De makers van het Russische coronavaccin Sputnik-V slepen de Braziliaanse 
gezondheidswaakhond voor de rechter. Die organisatie heeft volgens de Russen 
moedwillig valse informatie verspreid zonder hun product te testen. 

Toezichthouder Anvisa wees deze week een verzoek af van Braziliaanse deelstaten die 
tientallen miljoenen doses wilden bestellen van het middel. De organisatie had kritiek op het 
ontwikkelingsproces en zei ook dat de informatie over de veiligheid en werkzaamheid van het 
middel incompleet was. 

Braziliaanse experts hadden gewaarschuwd dat virussen die waren gebruikt bij het maken 
van het vaccin zich weer zouden kunnen vermenigvuldigen in patiënten. Die zogeheten 
adenovirussen behoren inactief te zijn, maar door een productiefout zou dat niet altijd het 
geval zijn. De kritiek viel slecht bij de vaccinmakers. Die klaagden op de officiële 
Twitteraccount van Sputnik-V dat Anvisa 'onjuiste en misleidende' verklaringen heeft 
afgelegd. Ze beschuldigen de toezichthouder van laster en zeggen in Brazilië naar de rechter 
te stappen. 

Sputnik-V is goedgekeurd voor gebruik in meer dan zestig landen. De Europese 
toezichthouder EMA heeft het coronavaccin nog niet goedgekeurd, maar het wordt al wel 
gebruikt in EU-lidstaat Hongarije.  Bron: AD, 29 april 2021. 

 

© Reuters 

Finland  

De Finse premier Sanna Marin zegt dat haar land, nu het aantal dagelijkse besmettingen 
daalt, eraan toe is om de noodtoestand op te heffen. Marin wil dat het parlement zich over 
die kwestie buigt. De noodtoestand werd op 1 maart afgekondigd, maar sinds half maart gaan 
de infectiecijfers flink omlaag. 
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Het virus kreeg in Finland maar weinig voet aan de grond. Het land met 5,5 miljoen inwoners 
telt in totaal 86.161 corona- en 908 sterfgevallen. ‘We zien dat de situatie niet meer om 
noodmaatregelen vraagt', zegt de premier vandaag. Marin presenteerde twee weken geleden 
een plan om de restricties tijden de zomermaanden te versoepelen. Bron: De Stentor, 27 april 
2021. 

 

Zwitserland 

Zwitserland heeft de eerste besmetting met de Indiase variant van het coronavirus 
vastgesteld, meldt de gezondheidsdienst van het Alpenland vandaag. Meerdere landen hebben 
inmiddels restricties ingesteld wat betreft reizen van en naar India om de mutatie van 
het virus buiten de deur te houden. Bron: AD 26 april 2021.    

 

Duitsland 

Duitsland heeft in een etmaal ruim een miljoen mensen ingeënt met een coronavaccin. 
Het gaat voor zover bekend om een Europees record. Minister van Volksgezondheid Jens 
Spahn zegt dat het de eerste keer was dat in 24 uur meer dan een procent van de bevolking 
is gevaccineerd. 

De laatste cijfers laten volgens de minister zien dat het vaccineren in Duitsland nu op stoom 
is gekomen. Spahn zegt dat gisteren 730.000 vaccins zijn toegediend door huisartsen. Nog 
eens 360.000 mensen kregen een prik in regionale vaccinatiecentra. 

Het lukt maar weinig landen om zulke grote aantallen mensen te vaccineren in een dag tijd. 
Het Verenigd Koninkrijk stond voorheen bekend als Europees recordhouder op het gebied van 
coronavaccinaties. Daar konden op 20 maart 874.000 doses worden toegediend. 

In Duitsland heeft inmiddels ruim een kwart van de bevolking in elk geval één vaccindosis 
gehad. Het gaat om meer dan eenentwintig miljoen mensen. Zeven en half procent van de 
Duitsers heeft beide prikken gehad die nodig zijn voor optimale bescherming tegen het 
coronavirus. Bron: AD, 29 april 2021. 

De baas van de federatie van Duitse ziekenhuizen Gerald Gass zegt dat het de afgelopen 
dagen iets rustiger is geworden op de intensive cares en dat de situatie beter onder 
controle is. Er liggen nu 5019 mensen met het coronavirus op de ic's, de piek lag afgelopen 
maandag op 5106. 

‘De meeste Duitse ziekenhuizen zien dat het iets rustiger wordt’, aldus Gass in gesprek met 
de Duitse krant BILD. ‘De afgelopen twee weken hebben we stabiele cijfers gezien en dat geeft 
ons hoop dat er geen grote stijging van het aantal zieken meer komt.’ 

Ondanks dat het iets rustiger wordt, blijft het volgens Gass enorm stressvol voor 
ziekenhuismedewerkers. De Duitse gezondheidsdiensten waarschuwden eerder deze week 
nog dat de ic's nog te vol lagen voor versoepeling van de coronaregels. Bron: AD, 2 mei 2021. 
 

Duitsers hebben vanwege de onzekerheid door de coronacrisis een recordhoeveelheid goud 
opgepot. Volgens een studie hebben particulieren in Duitsland nu voor ongeveer 9089 ton 
aan goud verzameld in de vorm van munten, staven en juwelen. 

Dat is volgens onderzoekers van de Steinbeis Universiteit in Berlijn ongeveer 269 ton meer 
dan in 2019. Veel mensen zien goud als een veilige en waardevaste belegging in onzekere 
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tijden. De Duitse centrale bank heeft 3362 ton aan goud in zijn kluizen opgeslagen. Bron: De 
Telegraaf, 2 mei 2021. 

De baas van de federatie van Duitse ziekenhuizen Gerald Gass zegt dat het de afgelopen 
dagen iets rustiger is geworden op de intensive cares in het land en dat de situatie beter 
onder controle is. Er liggen nu 5019 mensen met het coronavirus op de ic’s, de piek lag 
afgelopen maandag op 5106. Bron: De Telegraaf, 2 mei 2021. 

Het Oktoberfest gaat voor het tweede jaar op rij niet door. Het Duitse volksfeest in 
München is wederom afgelast vanwege de coronapandemie, aldus premier Markus Söder van 
de deelstaat Beieren. 

De editie van 2021 zou op 18 september beginnen en op 3 oktober eindigen, maar de lokale 
autoriteiten hebben nu al de knoop doorgehakt over het feest. Volgens Söder is dat nodig 
omdat de organisatie veel financiële verplichtingen moet aangaan en er nog onzekerheid is 
over het verloop van de pandemie. 

Het grootste bierfestival ter wereld trok in de recente jaren zes miljoen bezoekers per jaar. Veel 
gasten komen vanuit het buitenland speciaal naar het zuiden van Duitsland om het feest bij 
te wonen. Het Oktoberfest is wereldberoemd door de vele pullen bier die aan lange tafels 
worden genuttigd. Ook staat het bekend om de traditionele kledingdracht van feestvierders. 
Bron: AD, 3 mei 2021. 

België  

Op de wekelijks persbriefing van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) 
over het Brusselse vaccinatiebeleid is bekendgemaakt dat er eind maart in de gemeente Sint-
Joost-ten-Node een besmetting met de Indiase variant is opgedoken. Intussen blijkt de 

besmette persoon spoorloos.  

Hoe de persoon, een man, in Brussel besmet is geraakt met de Indiase variant proberen de 
diensten van de GGC nu zo snel mogelijk te achterhalen. Het is pas sinds vorige week 
donderdag geweten dat hij met de Indiase variant besmet bleek. 

‘Deze persoon is helaas niet door het contact center kunnen gecontacteerd worden, maar we 
zetten nu opnieuw alles op alles om die persoon vast te krijgen’, zegt Inge Neven, hoofd van 
de Brusselse gezondheidsinspectie. In 94 procent van de gevallen lukt het de contactopsporing 
om de besmette persoon te bereiken, maar dat blijkt hier niet het geval. Sinds donderdag 
proberen ze de man te pakken te krijgen. Het zou niet om een Indiër gaan. 

De Indiase variant is mogelijk besmettelijker dan andere varianten en dus willen de Brusselse 
gezondheidsdiensten de verspreiding van de variant zo goed mogelijk tegengaan. ‘Het is een 
variant waar we zeer voorzichtig mee willen zijn en waarvan we zeker willen zijn dat die zich 
niet verder of zo traag mogelijk verspreidt. We willen uitvinden of deze persoon gereisd had of 
al binnen België besmet is’, stelt Neven. 

De nieuwe variant van het virus kent twee mutaties, waarvan een die besmettelijker is en 
beter in staat is om ons immuunsysteem te omzeilen. ‘De man in Brussel was effectief besmet 
met de gevaarlijkere variant’, klinkt het bij Elke Wollants, labmanager in het Leuvense Rega 
Instituut.  

De studenten die vorige week vanuit India naar België reisden en besmet raakten, waren 
getroffen door de minder gevaarlijke variant. Uit angst voor de mutaties wordt vanuit 
verschillende hoeken gepleit voor een inreisverbod voor Indiase studenten, maar een 
beslissing daarover is nog niet genomen. Bron: HLN, 26 april 2021. 
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Twintig buitenlandse studenten die in Aalst en Leuven een opleiding Verpleegkunde 

zouden volgen, blijken sinds hun aankomst in ons land besmet met de Indiase variant 

van het coronavirus. De studenten afkomstig uit India zitten nu in quarantaine. Volgens 
viroloog Marc Van Ranst zijn ze door een superverspreider besmet geraakt op de bus tussen 
de luchthaven van Parijs en België. Ook elders zijn ondertussen vier gevallen van de Indiase 
variant opgedoken, in drie gemeenten. ‘Deze variant en de Braziliaanse variant, die wil je liever 
buitenhouden’, zegt de viroloog aan VTM NIEUWS. 

‘Hoewel men in de huidige precaire gezondheidscontext vragen kan stellen bij internationaal 
vliegverkeer, reisden in het kader van een opleiding tot zorgkundige studenten uit India enkele 
weken geleden naar ons land. In Aalst en in Leuven zouden zij een jaar opleiding 
Verpleegkunde volgen’, zegt Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). ‘Hoewel zij de 
pre-testing naar verluidt hebben doorlopen en ook de quarantainevoorschriften naleven 
blijken elf studenten in een groep van eenentwintig personen nu besmet met de Indiase 
variant van het coronavirus.’ In Leuven gaat het om negen van de tweeëntwintig studenten. 

‘Vanzelfsprekend zijn wij bij het vernemen van dit nieuws meteen tot actie overgegaan’, aldus 
de burgemeester van Aalst. ‘Voor alle duidelijkheid: de studenten in kwestie, die zich overigens 
bijzonder welwillend en coöperatief opstellen, hebben zich nog niet gemengd onder de 
bevolking. Sinds hun aankomst en tot op heden zitten zij nog steeds in quarantaine.’ 

De studenten moeten in quarantaine blijven en dat wordt ook gecontroleerd door de politie 
van Aalst. ‘Uiteraard blijft deze quarantaine nu strikt gehandhaafd. Onder geen beding mogen 
betrokkenen hun woning verlaten. Die quarantaine zal ook actief worden gecontroleerd en 
opgevolgd door politie Aalst, in het belang van ons aller volksgezondheid. Het spreekt voor 
zich dat de Aalsterse veiligheidscel deze situatie zeer stringent blijft opvolgen en niet zal 
aarzelen om waar nodig bijkomende maatregelen te nemen. Op dit moment is de situatie onder 
controle: de besmette personen zijn geisoleerd in quarantaine, en dat blijft ook zo. We nemen 
immers nul risico’, zegt D’Haese. 

Burgemeester Ridouani bevestigt dat er in Leuven negen van de tweeëntwintig studenten 
positief hebben getest op de Indiase variant. “Net als in Aalst zitten de studenten bij ons in 
quarantaine. De lokale politie controleert en ons crisisteam volgt ook hier de situatie streng 
op. We staan ook in contact met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.” 

De studenten zijn op 12 april aangekomen op de luchthaven Charles De Gaulle in Parijs en 
dan met de bus naar België gereisd. ‘Op de bus is er een superverspreider geweest die hen 
geïnfecteerd heeft, want vijf dagen later, op 17 april worden de eerste studenten ziek’, weet 
viroloog Marc Van Ranst. ‘Die zijn getest, de sequencing is gebeurd en dan hebben we 
vastgesteld dat het om de Indische variant ging.’ Bovendien waren verschillende besmette 
studenten al gevaccineerd. 

‘We weten dat een aantal studenten al gevaccineerd was, voor een deel met hun eigen Indiase 
vaccin en voor een deel ook - waarschijnlijk - met AstraZeneca. Maar dat moet nog verder 
uitgeklaard worden’, bevestigt Van Ranst aan VTM NIEUWS. Volgens de viroloog is het 
mogelijk dat de vaccins tegen deze variant minder goed werken. ‘Zo weten we ook dat sommige 
vaccins minder goed werken tegen de Braziliaanse variant, of in ieder geval toch minder tegen 
infectie.’ 

Overigens zijn er nog vier andere gevallen van de Indiase variant bekend. Het platform voor 
genoomanalyse dat varianten van het coronavirus in ons land in kaart brengt, heeft vier 
gevallen geïdentificeerd in drie gemeenten: Schoten, Deurne en Sint-Joost-ten-Node. De 
patiënten die de Indiase variant opliepen, vertoonden milde symptomen en moesten niet 
gehospitaliseerd worden. Ze liepen hun besmetting niet op in het buitenland, maar op 
Belgische bodem.  

Het feit dat de variant nu ook bij ons voorkomt, daar maken de virologen zich zorgen over. 
‘Deze variant en de Braziliaanse variant, die wil je liever buitenhouden’, aldus Van Ranst. 
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Misschien moet een inreisverbod overwogen worden voor mensen uit India, zoals ook het VK 
heeft ingevoerd.  

Ook de scholen hebben nu gereageerd. ‘Ruim een week geleden reisden drieënveertig Indische 
studenten van India naar België om een graduaatsopleiding verpleegkunde te starten aan het 
Sint-Augustinusinstituut in Aalst en Stfran. in Leuven. Zowel bij vertrek in hun thuisland als 
onderweg werden ze getest op het coronavirus, beide testen waren voor alle studenten 
negatief. Bij aankomst in Leuven en Aalst gingen de studenten in preventieve quarantaine, 
zoals bepaald door de overheid’, zeggen Jan De Bruyn, directeur van het Sint-
Augustinusinstituut Aalst, en Katrien Staessens, directeur Stfran. in Leuven. 

‘Ondanks de negatieve testen vertoonden enkele studenten een aantal dagen later toch lichte 
symptomen die op een mogelijke besmetting konden wijzen. Uit voorzorg werden alle 
studenten dan nogmaals getest, elf  van de eenentwintig studenten in Aalst en negen van de 
tweeëntwintig studenten in Leuven bleken positief. Verdere analyse toonde aan dat het hier 
gaat om de nieuwe Indische variant’, aldus de directies. 

‘Meteen stelden beide scholen alles in het werk om een verdere uitbraak te vermijden. In 
overleg met de studenten en de experten beslisten ze om de strikte quarantaine voor alle 
drieënveertig studenten te verlengen. De studenten kunnen daarbij rekenen op de nodige 
ondersteuning van de scholen. Daarnaast werden zowel hoog- als laagrisicocontacten in kaart 
gebracht. Vervolgens werden al deze contacten geïnformeerd over de besmetting en de nodige 
voorzorgsmaatregelen en zelf ook getest. Alle hoogrisicocontacten bevinden zich binnen de 
groep van Indische studenten, wat betekent dat er geen gekende linken naar de bredere 
studentengemeenschap of de bevolking van Aalst en Leuven zijn dankzij de quarantaineregels 
die de studenten nog steeds strikt naleven. Later deze week worden de studenten die tot 
hiertoe negatief hebben getest, ook opnieuw getest’, zeggen de directies. 

Door snel en kordaat in te grijpen, hopen de scholen verdere verspreiding van de variant te 
voorkomen. ‘In overleg met de gezondheidsinspectie doen we er alles aan om verdere 
besmettingen te vermijden en om de studenten zo goed mogelijk op te vangen. We kunnen 
gelukkig ook rekenen op een zeer goede samenwerking met de studenten, die zelf zeer bezorgd 
en geschrokken zijn, maar hun volledige medewerking verlenen.’ 

In India zijn er de laatste 24 uur 312.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, een wereldrecord. 
De voorbije week stierven gemiddeld 1.300 mensen per dag aan het coronavirus in India. 
Verscheidene ziekenhuizen in de hoofdstad New Delhi hebben alarm geslagen wegens een 
tekort aan zuurstof voor de behandeling van Covid-patiënten.  

De nieuwe, zogenoemde ‘Indiase’ variant heeft er de hand in, vermoeden nogal wat Indiase 
medici. Want net als in sommige andere landen is er in India een iets afwijkende versie van 
het virus in opkomst, aan te duiden als B.1.617. Die heeft aan zijn uitsteeksels drie subtiele 
veranderingen die virologen al kennen van andere, snel oprukkende virusvarianten uit 
Californië, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië. Wetenschappers hebben ook recent een  
dubbele mutatie aangetroffen.  

Hoe bang moeten we zijn van die Indiase variant? ‘We kennen die Indiase variant natuurlijk 
nog niet zo heel lang. De kennis is beperkt. Maar wanneer je de situatie in India nu bekijkt 
met de exponentiële stijging, dan moet men maar aannemen dat deze variant meer 
besmettelijk is’, legt Van Ranst uit aan VTM NIEUWS. ‘Of die gevaarlijker is of meer 
ziekmakend, dat weten we nog niet. Daar hebben we hier nog geen deftige informatie over.’ 

De vraag is wel of de variant vervolgens kans maakt om ook bij ons voet aan de grond te 
krijgen. ‘In Europa komt hij terecht in een speelveld waar de Britse variant dominant is. Dat 
geeft een heel andere uitgangspositie’, zo stelt de Nederlandse viroloog Chantal Reusken. 
Indiase mutaties zijn ook al eens gezien bij een virusstam in Zweden en de VS, waarna die 
toch weer uitdoofden. Bron: HLN, 22 april 2021.  
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Reizigers uit India, Brazilië en Zuid-Afrika zijn voorlopig niet welkom in België. De 
Belgische regeringen hebben besloten de grenzen voor de drie landen te sluiten om de 
verspreiding van besmettelijke varianten van het coronavirus te bestrijden. Ook zorgverleners, 
studenten of seizoenarbeiders, uit deze landen komen België niet in. 

Alleen een beperkt aantal noodzakelijke reizen onder strikte voorwaarden is toegestaan. Het 
inreisverbod geldt niet voor personen met de Belgische nationaliteit of mensen die 
hun hoofdverblijfplaats in België hebben. Zij kunnen terugkeren. De autoriteiten raden het 
desondanks ten sterkste af naar genoemde landen te gaan. Bron: De Stentor 27 april 2021. 

Ook België experimenteert voorzichtig met evenementen in coronatijd. Dinsdag 
mogen tweehonderd mensen naar een congres. Het onderwerp? Testevenementen. 

De bezoekers van het Antwerps congrescentrum moeten bij aankomst een sneltest ondergaan. 
De uitslag wachten ze in afzondering af. Ook na afloop worden ze getest. 

De deelnemers, die allemaal werken in het toerisme of de evenementenbranche, worden door 
Nederlandse Fieldlab-onderzoekers bijgepraat over de Nederlandse experimenten. Daarna 
mogen ze even 'netwerken'. 

Ondertussen testen wetenschappers verschillende manieren om de aanwezigen te tellen, 
bijvoorbeeld via camera's en wifi. Dat is belangrijk om te controleren of mensen in een ruimte 
nog een veilige afstand kunnen bewaren tot elkaar. 

Een dag later ontvangt ook een Brusselse schouwburg weer een eerste plukje publiek bij een 
theatervoorstelling. Die werd maandag ook al op de planken gebracht, zij het toen voor 
medewerkers en journalisten. Van de experimenten willen de autoriteiten leren om komende 
zomer ook andere evenementen weer te kunnen toestaan. Bron: De Stentor, 27 april 2021. 

Burgemeesters van Belgisch Limburg roepen hun inwoners op de verleiding van de 
Nederlandse terrassen te weerstaan. Die gaan morgen beperkt open terwijl de heropening 
in België pas voor zaterdag 8 mei staat gepland.  

De grensgemeenten maken zich vanwege de coronacijfers zorgen dat hun inwoners vanaf 
woensdag de grens oversteken voor een terrasbezoekje in bijvoorbeeld Maastricht. 

De coronacijfers in het Maasland zijn niet goed, zowel aan Belgische als Nederlandse zijde. De 
burgemeesters vrezen dat terrasgangers de toestand verergeren. Coronaminister Hugo de 
Jonge zei vorige week al dat hij Belgische terrasgangers liever niet ziet komen. Bron: AD, 27 
april 2021. 

Voor de kust van België bij de plaats Zeebrugge is een olietanker voor anker gegaan 
vanwege een uitbraak van corona aan boord. De kapitein was er erg aan toe en is met een 
helikopter van het schip gehaald. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Brugge. 

Van de ongeveer twintig bemanningsleden zijn er al minstens negen positief getest. De 
meesten hebben symptomen van Covid-19. De olietanker, die onder Panamese vlag vaart, was 
op weg naar de haven van Antwerpen. Het schip blijft voorlopig liggen voor de kust. Bron: AD, 
28 april 2021.  

Een middelbare school in het Belgische Vorst bij Brussel beraadt zich over het lot van twee 
docenten die stiekem een schoolreis naar Istanboel organiseerden. De reis druiste in 
tegen de coronaregels. 

De twee docenten hadden de reis met een tiental leerlingen op touw gezet tijdens de eerste 
week van de paasvakantie. Ze verwittigden de directie niet. Om het verbod op niet-essentiële 
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reizen te omzeilen, reisde de groep eerst per bus naar Duitsland. Vanuit Duitsland ging het 
met het vliegtuig naar de Turkse metropool. 

De directie raakte pas op de hoogte van de reis toen het gezelschap al was teruggekeerd. 
Volgens de krant La Dernière Heure - die de zaak naar buiten bracht - liet de communicatie 
aan de ouders van de leerlingen blijken dat het om een klassieke schoolreis ging, 
georganiseerd met goedkeuring van de school. Nochtans was er op dat moment een reisverbod 
van kracht. 

De twee docenten en de leerlingen legden voor en na hun verblijf in Turkije wel een PCR-test 
af. Om een quarantaine bij terugkeer mogelijk te maken, werd de reis ook in de eerste week 
van de paasvakantie georganiseerd. Bron: AD, 28 april 2021. 

Ook in Vlaanderen alle leerlingen vanaf 10 mei weer voltijds naar school. Scholen van 
het secundair onderwijs kunnen vanaf 10 mei opnieuw voltijds contactonderwijs aanbieden 
aan alle scholieren. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) na overleg met 
de onderwijspartners en virologen. Het is evenwel geen verplichting voor de scholen. 

Eerder vandaag besliste ook het Franstalig onderwijs dat alle leerlingen vanaf 10 mei voltijds 
naar school kunnen. 

Net als de verschillende andere onderwijsministers van het land wilde Vlaams 
onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) eigenlijk al op 3 mei opnieuw op voltijds fysiek onderwijs 
overschakelen. Maar na overleg gisterenavond en op advies van de experten wordt dat dus, 
net als in het Franstalig onderwijs, met een week uitgesteld. Dat heeft alles te maken met de 
trage afname van het aantal besmettingen met het coronavirus.  

Vanmiddag buigt het Overlegcomité, dat elektronisch vergadert, zich nog over de kwestie. 
Bron: De Morgen 28 april 2021. 

Alle leerlingen in Franstalig onderwijs vanaf 10 mei weer voltijds naar school. Alle 
leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs in de Franse gemeenschap zullen vanaf 
maandag 10 mei opnieuw voltijds naar school kunnen gaan. Dat heeft minister Caroline Désir 
(PS) bekendgemaakt na overleg met de onderwijsactoren. 

‘Het is absoluut noodzakelijk dat alle leerlingen opnieuw fysiek les kunnen volgen, zowel om 
pedagogische als om psychologische redenen. Dat geldt vooral voor de jongste en de meest 
kwetsbare leerlingen, voor zij die afgehaakt hebben, voor de leerlingen van het 
beroepsonderwijs’, zegt Désir. 

De verschillende onderwijsministers van het land wilden eigenlijk al op 3 mei opnieuw op 
voltijds fysiek onderwijs overschakelen. Maar op advies van de experten wordt dat dus met 
een week uitgesteld. Dat heeft alles te maken met de trage afname van het aantal 
besmettingen met het coronavirus. 

Désir wijst er ook op dat tegen 10 mei 600.000 extra vaccins zullen gezet zijn in Franstalig 
België en dat dankzij een uitgebreide testing, ook aan de hand van zelftesten, clusters beter 
zullen kunnen worden opgespoord. 

Het resultaat van het Franstalige onderwijsoverleg wordt vanmiddag voorgelegd aan het 
Overlegcomité, dat vanaf 16 uur elektronisch vergadert. 's Middags pleegt ook minister Ben 
Weyts (N-VA) overleg met het Vlaamse onderwijsveld.  Bron: De Morgen, 28 april 2021. 

Overlegcomité zet nu ook officieel licht op groen voor opening terrassen op 8 mei. Het 
Overlegcomité heeft vastgesteld dat aan de twee voorwaarden die werden gesteld om de 
terrassen te openen is voldaan. Zo zal tegen 8 mei de leeftijdsgroep 65+ een vaccinatiegraad 
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bereiken van meer dan 80 procent en is ook de toestand op intensieve zorg vandaag beter dan 
twee weken geleden. 

Ook de andere elementen van het buitenplan treden op 8 mei in werking. Het gaat om de 
afschaffing van de avondklok. Tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends komt er een 
samenscholingsverbod voor meer dan drie personen (of meer indien het leden van hetzelfde 
gezin betreft). 

Evenementen, culturele voorstellingen en erediensten zullen buiten kunnen plaatsvinden met 
maximum vijftig aanwezigen. Pretparken, professionele brocante- en rommelmarkten zullen 
opnieuw toegelaten zijn, net als georganiseerde buitenactiviteiten tot vijfentwintig personen 
en sportactiviteiten zonder publiek. Bron: De Morgen, 28 april 2021.   

De beslissing om de terrassen in België te openen, liet vrijdag nog even op zich wachten. Maar 
ook bij onze zuiderburen is de kogel nu door de coronakerk. Vanaf 8 mei zijn de terrassen 
van restaurants en cafés weer in bedrijf. Personen kunnen dan met maximaal vier aan een 
tafeltje gaan zitten. 

Voor gezinnen met meer dan vier leden wordt een uitzondering gemaakt. Per terras is geen 
maximumaantal gasten vastgesteld, maar er moet wel voldoende afstand tussen de tafels 
worden bewaard. Bedienend personeel moet een mondkapje op en bezoekers dragen er een 
als ze niet aan tafel zitten. Om 22 uur gaat de boel dicht. Bron: AD, 28 april 2021. 

Vanaf 8 mei ook versoepelingen in Vlaamse woonzorgcentra. Vanaf 8 mei komen er ook 
een aantal versoepelingen in de Vlaamse woonzorgcentra, zo heeft Vlaams minister van 
Welzijn Wouter Beke (CD&V) vandaag aangekondigd. Die versoepelingen zijn mogelijk door de 
hoge vaccinatiegraad, klinkt het. 

Naast de twee knuffelcontacten per bewoner, die om de twee weken mogen wisselen, zullen 
de bewoners vanaf dan ook andere bezoekers mogen ontvangen. Die moeten wel een 
mondmasker dragen en afstandsregels blijven respecteren. Woonzorgcentra zullen wel de 
mogelijkheid hebben om het aantal bezoekers op hetzelfde moment te beperken, om voldoende 
afstand te kunnen garanderen op de kamer en in de ontmoetingsruimtes. 

In de buitenlucht mogen bewoners en bezoekers met tien tegelijk samenkomen. 

Vanaf 8 mei mogen ook de cafetaria's in de woonzorgcentra weer opengaan, kondigt Beke aan. 
Dat geldt wel enkel voor bewoners en hun bezoekers, dus niet voor externen. 

Voor nieuwe bewoners geldt dat als ze gevaccineerd zijn, ze enkel een test moeten ondergaan 
bij aankomst in het WZC, maar niet in kamerisolatie moeten gaan. Nieuwkomers die niet 
gevaccineerd zijn, zullen wel in isolatie op hun kamer moeten blijven, tot de uitslag van de 
test gekend en negatief is. 

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, is tevreden over de 
beslissingen. ‘Het is goed dat we stilaan naar een meer normale situatie kunnen in de 
woonzorgcentra. De vaccinatie werkt: in de ziekenhuiscijfers zien we een heel grote daling van 
opnames van mensen uit woonzorgcentra. Uitbraken en opnames zijn incidenteel geworden’, 
zegt ze. 

Cloet benadrukt wel dat het belangrijk is dat de bezoekers die geen knuffelcontacten zijn, zich 
aan de veiligheidsvoorschriften houden. Dat zal de sleutel zijn tot succes.’ Bron: De Morgen, 
28 april 2021. 

Zwangere vrouw overleden aan Covid-19 in Brussel. Een zwangere vrouw die was 
opgenomen met Covid-19 op intensieve zorg in Brussel, is aan de ziekte overleden. Het 
overlijden van de vrouw is bekendgemaakt door de Brusselse gezondheidsinspectie en wordt 
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aan BRUZZ bevestigd door de federale gezondheidsinspectie. Ze hebben geen bijkomende 
informatie over de persoonlijke situatie van de vrouw. Zwangere vrouwen kunnen vanaf 4 mei 
voorrang krijgen in de vaccinatiestrategie. Bron: De Morgen, 28 april 2021.  

Frankrijk 

Hoewel de gezondheidsautoriteiten er nog dagelijks ruim 30.000 nieuwe 
besmettingsgevallen registreren en de ziekenhuizen zo'n 6000 coronapatiënten op de ic-
afdelingen hebben liggen, heropent Frankrijk vanaf vandaag de scholen. Na drie weken 
sluiting gingen de kleuter- en basisscholen weer aan de slag. Het is de eerste stap in het 
opheffen van de lockdown. 

De scholen waren gesloten sinds 5 april, toen de Franse overheid de paasvakantie vervroegde 
in een poging de verspreiding van het longvirus te stuiten. ‘We gaan geleidelijk weer open', 
sprak president Emmanuel Macron bij zijn bezoek aan een basisschool in Melun, ten zuiden 
van hoofdstad Parijs. ‘We gaan dit heel langzaam doen om te voorkomen dat het virus zich 
weer verspreidt.' 

De president liet weten de hoop te hebben dat volgende maand meer Fransen zijn ingeënt en 
dat het aantal infecties zal dalen. Vanaf volgende week worden daarom ook de reisrestricties 
opgeheven, maar de avondklok blijft. Wel wordt de tijd enigszins aangepast zei Macron toen 
een van de scholieren ernaar vroeg: ‘We zullen proberen het een 's avonds een beetje te 
verkorten, want zeven uur is wel heel vroeg'. Bron: AD, 26 april 2021. 

Het aantal coronapatiënten op intensive-careafdelingen van Franse ziekenhuizen is 
weer op hetzelfde niveau als een jaar geleden tijdens de eerste coronagolf. Met in totaal 
6001 gevallen op de ic's is de grens van 6000 overschreden, voor het eerst sinds 17 april 2020, 
melden de autoriteiten. 

De jongste piek komt op de dag dat in Frankrijk enkele coronamaatregelen zijn versoepeld. 
Basisscholen en kinderdagverblijven gingen weer open. In regio's met veel coronagevallen, 
zoals Parijs en omgeving, zijn nog wel beperkingen. Verder geldt dat een school meteen moet 
sluiten als er een besmetting wordt vastgesteld. 

Het is de bedoeling dat middelbare scholen volgende week hun deuren openen. Ook 
kunnen inwoners vanaf 3 mei weer op reis in Frankrijk. De onpopulaire avondklok vanaf 
19.00 uur blijft nog gelden, maar kan binnenkort iets worden ingekort, aldus president 
Emmanuel Macron. Bron: AD, 26 april 2021.  

Frankrijk is begonnen aan proeven met coronatestbewijzen voorafgaand 
aan vliegreizen. Functies die bewijzen dat iemand negatief is getest op het virus zijn 
toegevoegd aan de Franse evenknie van de CoronaMelder-app, die al op zo'n 15 miljoen 
telefoons is geïnstalleerd. 

QR-codes laten zien of mensen negatief zijn getest op Covid-19. Daarnaast staan 
vaccinatiegegevens voortaan in de app, wat volgens transportminister Jean-Baptiste Djebbari 
helpt bij een snelle doorgang bij controles op luchthavens. De gegevens zijn afkomstig van het 
Franse zorgsysteem. 

Frankrijk onderzoekt de werking van de nieuwe functies eerst op binnenlandse vluchten naar 
Corsica. Het plan is om de proef de komende weken uit te breiden naar buitenlandse vluchten 
naar Duitsland, Spanje en eventueel Nederland, meldt Djebbari. Air France-KLM werkt mee 
aan dat gedeelte van het onderzoek. 

Volgens staatssecretaris Cédric O voor digitalisering is Frankrijk het eerste land in de 
Europese Unie dat een goed werkend systeem heeft voor gezondheidscertificaten. Brussel 
mikt op digitale bewijzen, in de volksmond ook wel coronapaspoorten genoemd, die het voor 
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gevaccineerde Europeanen weer mogelijk moeten maken om te reizen. Bron: De Stentor, 27 
april 2021. 

De Franse president Emmanuel Macron wil net als andere Europese landen de strenge 
beperkingen van de bewegingsvrijheid en sluiting van ondernemingen stap voor stap 
afbouwen. Macron sprak hier dinsdagavond urenlang over met een tiental burgemeesters uit 
heel het land. Franse media berichten dat de president de burgemeesters beloofde het komend 
weekend te komen met een raamwerk voor de ontsluiting van het land. 

Daar zou hij dan zondag of maandag de bevolking over toespreken, waarschijnlijk in de vorm 
van een vraaggesprek met journalisten.  Bron: AD, 28 april 2021.  

22,4 procent van alle Fransen en 28,3 procent van alle volwassenen in het land heeft op 
dit moment een eerste coronavaccinatie gehad. In totaal zijn er sinds eind 
december 20,9 miljoen prikken gezet, waarvan 14.8 miljoen eerste doses, aldus het Franse 
ministerie voor Volksgezondheid. 

Het aantal coronapatiënten in de de Franse ziekenhuizen is vandaag opnieuw afgenomen en 
ligt nu onder de 30.000. Dat is voor het eerst sinds begin april. Op de intensive cares liggen 
nog 5879 patiënten met ernstige coronaklachten. Dat zijn er 370 minder dan gisteren. Er 
overleden in de ziekenhuizen de afgelopen 24 uur 315 mensen. Bron: AD, 28 april 2021. 

De Franse cafés en restaurants kunnen 9 juni de terrassen weer openen en aan het einde 
van die maand wordt de avondklok helemaal afgeschaft. Dit zijn onderdelen van een plan 
voor het afbouwen van de coronamaatregelen waar president Emmanuel Macron regionale 
media van op de hoogte stelt. Het plan staat echter al onder meer bij nieuwszender Europe 1. 

De strenge avondklok van 19.00 uur tot 06.00 uur wordt in twee stappen afgeschaft. Op 19 
mei gaat het land vanaf 21.00 uur dicht en 9 juni vanaf 23.00. Op 9 juni kunnen er ook weer 
gezonde toeristen komen en die moeten dan een 'gezondheidsdocument' bij zich hebben. 
Onder voorwaarden zullen theaters musea en andere publieke ruimten zoals concertzalen 19 
mei al de deuren weer openen. Bron: AD, 29 april 2021. 

 

Vanaf 9 juni mogen er weer toeristen naar Parijs  © Reuters 
 
Toeristen vanaf juni weer welkom in Frankrijk. Frankrijk gaat vanaf maandag in etappes 
de lockdown opheffen. Vanaf 9 juni zijn buitenlandse toeristen weer welkom, als ze een 
vaccinatiepaspoort hebben. Op 30 juni moeten alle lockdownmaatregelen zijn beëindigd. 
Dat heeft president Macron bekendgemaakt in een interview met regionale kranten. ‘We 
moeten onze oude levens weer oppakken, onze ‘art de vivre à la française’, maar ons tegelijk 
voorzichtig en verantwoordelijk gedragen’, aldus Macron. 
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In Frankrijk werd in april de derde lockdown van kracht sinds het begin van de pandemie, 
ruim een jaar geleden. Reizen werd aan banden gelegd, winkels gingen dicht. 

Vanaf aanstaande maandag mogen de Fransen zich voor het eerst in twee maanden weer vrij 
door het land bewegen. Er is geen document meer nodig om te reizen. 

Twee weken later, op 19 mei, gaan de terrassen, musea en winkels weer open. Overal gelden 
wel maximale aantallen bezoekers. Er wordt ook alleen versoepeld in departementen waar 
minder dan 400 geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners zijn. In Parijs is dat nu 
nog 420 op 100.000. 

Drie weken daarna, op 9 juni, mogen cafés en restaurants, onder voorwaarden, binnen weer 
gasten ontvangen. Er mogen dan ook weer concerten en voorstellingen worden gehouden voor 
een publiek van maximaal vijfduizend mensen. Eind juni worden de laatste beperkende 
maatregelen opgeheven, inclusief de avondklok. 

De president maakte bekend dat buitenlandse toeristen straks weer welkom zijn, op 
voorwaarde dat ze een vaccinatiepaspoort bij zich hebben. Daarin staat of de eigenaar is 
gevaccineerd, getest is of antilichamen heeft. Macron gaf geen details over dat paspoort of over 
de controle erop, bijvoorbeeld voor Nederlanders die met de auto op vakantie komen. 

Frankrijk heeft inmiddels een eigen app die dient als vaccinatiepaspoort. Het Europees 
Parlement stemde in met een EU-certificaat, wat vrij reizen mogelijk moet maken tussen de 
Europese lidstaten. 

De Franse president toonde zich voorzichtig over het verloop van de pandemie. ‘Misschien 
moeten we nog wel jaren met het virus leven en ons elk jaar opnieuw laten vaccineren.’ Bron: 
AD, 29 april 2021. 

In Frankrijk zijn de eerste gevallen vastgesteld van de B.1.617-variant van het 
coronavirus, die in India momenteel voor torenhoge besmettingsaantallen en 
dodentallen zorgt. Die aankondiging kwam donderdagavond laat van het Franse ministerie 
van Volksgezondheid. 

Het eerste geval, dat donderdag is vastgesteld, betreft een vrouw uit zuidwest-Frankrijk die 
onlangs naar India was gereisd, meldde het ministerie. Ook de andere twee besmette 
personen, uit het zuidoosten van Frankrijk, waren recent in India. 

India breekt de afgelopen weken het ene grimmige coronarecord na het 
andere. Honderdduizenden nieuwe besmettingen en zo'n tweeduizend geregistreerde 
coronadoden per dag zijn er inmiddels nauwelijks meer een uitzondering. De ziekenhuizen in 
het land zijn zwaar overbelast en kampen met grote tekorten. 

Meerdere Europese landen, waaronder sinds maandag ook Nederland, proberen de 'Indiase 
variant' buiten de deur te houden middels een vliegverbod. Bron: AD, 30 april 2021. 

 

Spanje 

De Spaanse vaccinatiecampagne breekt deze week records. Zowel qua inentingen als wat 
het aantal geleverde doses vaccin aangaat. De Spaanse minister voor Volksgezondheid 
Carolina Darias maakt vandaag bekend dat haar land de afgelopen 
week 1,8 miljoen coronaprikken zette en deze week nog eens vier miljoen doses ontvangt. ‘De 
vaccins geven ons tijd in de strijd tegen het virus', zei Darias. De Spaanse regering houdt vast 
aan de belofte om voor het eind van de zomer 70 procent van bevolking te hebben 
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gevaccineerd. Dat zijn zo'n 33 miljoen Spanjaarden. Tot nu toe zijn er 11,3 miljoen van alle 
47 miljoen inwoners minstens één keer ingeënt. Bron: AD, 28 april 2021.  

De Koninklijke Marechaussee heeft de afgelopen nacht op Schiphol zes mannen 
aangehouden die overlast veroorzaakten in een vliegtuig uit Spanje. Ze weigerden onder 
meer hun mondkapje te dragen. De gezagvoerder van het vliegtuig heeft aangifte gedaan. De 
aangehouden mannen hebben de Spaanse nationaliteit en zitten nog vast. Bron: AD, 4 mei 
2021. 

Madrilenen gaan vandaag naar de stembus voor een nieuw regionaal parlement. Vijf 
miljoen mensen kunnen onder strenge maatregelen hun voorkeur uitspreken. Zo zijn dubbele 
mondkapjes vereist, staan stembureaumedewerkers achter een scherm en zijn de routes voor 
binnenkomende en uitgaande kiezers strikt gescheiden. 

Ouderen kregen het advies om hun stembiljetten gedurende een tijdsraam van twee uur in te 
komen vullen. Een uur voor sluiting van de stembussen is ruimte ingericht voor kiezers die 
momenteel in quarantaine verblijven. De regio Madrid registreerde gisteren 369 
coronagevallen per 100.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde ligt op 223. 

De bezetting van ic-afdelingen is, met bijna 45 procent, ook het hoogst in Spanje. Madrid 
huisvest 14 procent van Spanjes 47 miljoen inwoners en telde tot nu toe ongeveer 20 
procent van alle 3,5 miljoen officiële coronabesmettingen en ruim 78.000 sterfgevallen in het 
land. Bron: AD, 4 mei 2021. 

Portugal 

Portugal maakt vrijdag een einde aan de noodtoestand, heeft president Marcelo Rebelo de 
Sousa dinsdag aangekondigd in een televisietoespraak. Die was in november ingevoerd om de 
coronapandemie in te dammen. 

‘De stabilisering en daling van het aantal doden en ziekenhuisopnames heeft meegespeeld in 
deze beslissing’, aldus de president Rebelo de Sousa, die desalniettemin opriep voorzichtig te 
blijven. 

De pandemie bereikte in Portugal in januari een hoogtepunt, toen het land dagelijks tot 
ruim vijftienduizend nieuwe besmettingen registreerde. De afgelopen dagen stabiliseerde het 
aantal besmettingen echter op minder dan vijfhonderd per dag. Voor het eerst sinds augustus 
viel er maandag geen enkele coronadode. 

Portugal is ook een aantal coronabeperkingen aan het versoepelen. Vanaf maandag zijn 
openbare evenementen weer toegestaan. Er zijn inmiddels drie miljoen vaccins toegediend. 
Meer dan achthonderd duizend mensen in het ruim tien miljoen inwoners tellende land 
hebben al twee doses ontvangen. Bron: AD, 28 april 2021. 
 

Italië  

De Italiaanse premier Mario Draghi heeft maandag een groot coronaherstelpakket voor de 
Italiaanse economie aan het parlement gepresenteerd. Dat pakket ter waarde van 222 miljard 
euro is volgens Draghi de sleutel tot de toekomstige voorspoed van Italië. 

Een groot deel van dat geld zal komen uit een speciaal herstelfonds van de Europese Unie 
tegen de coronacrisis. Het geld zal onder meer worden gebruikt om de kwetsbare 
infrastructuur van Italië te verbeteren, maar ook voor ecologische projecten rond duurzame 
energiebronnen en klimaatverandering. Ook wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld onderwijs, 
modernisering van openbaar bestuur en digitale innovatie. Daarnaast gaat geld naar het arme 
zuiden van het land. 
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‘De toekomst van het land ligt in deze projecten’, zei Draghi tegen het parlement. De voormalig 
president van de Europese Centrale Bank (ECB) is sinds medio februari premier van Italië. 
Bron: AD, 26 april 2021.  

Het Italiaanse ministerie voor Volksgezondheid meldt dat er de afgelopen 24 uur 13.385 

nieuwe besmettingsgevallen zijn vastgesteld. Er raakten tot nu toe bijna vier miljoen 
Italianen besmet. Er bezweken het afgelopen etmaal 344 mensen aan de gevolgen van een 
coronabesmetting waarmee het totale sterftecijfer op 120,256 komt. Bron: AD, 28 april 2021. 

Alle 210 passagiers van een lijntoestel uit de Indiase hoofdstad New Delhi, die vanavond 
in Rome aankwam, worden door de Italianen in quarantaine geplaatst. Reden is 
de besmettelijker coronavariant die in India rondwaart. 

Gezondheidsminister Roberto Speranza tekende eerder op de dag een nieuwe verordening die 
alle reizigers uit India tot een 10-daagse quarantaine verplicht. De passagiers werden na 
aankomst getest en zij die positief bleken, zijn verplaatst naar een coronahotel bij het 
vliegveld. 
 
De overige passagiers, waaronder kinderen, worden ondergebracht op door de 
gezondheidsautoriteiten aangewezen plaatsen. Het gaat voornamelijk om Indiërs die in Italië 
wonen. Bron: AD, 28 april 2021. 

Italië heeft in 24 uur tijd een half miljoen mensen ingeënt tegen het coronavirus. Dat 
heeft minister van Volksgezondheid Roberto Speranza vrijdag bekendgemaakt. Daarmee is 
een doelstelling voor april gehaald. Eigenlijk had dat twee weken geleden al moeten gebeuren, 
maar die hoop werd de grond in geboord door vertraging bij de levering van vaccins en de 
aanhoudende twijfel over prikken met AstraZeneca en Johnson & Johnson. 

Tot dusver hebben ongeveer 19,4 miljoen Italianen ten minste een eerste dosis gekregen; 5,8 
miljoen personen zijn inmiddels volledig gevaccineerd, net geen tien procent van de bevolking. 
Deze cijfers liggen in lijn met het Europese gemiddelde. 

Italië is een van de zwaarst door corona getroffen landen. Deskundigen vrezen dat het de 
komende weken een probleem wordt dagelijks een half miljoen prikken te blijven zetten. Dat 
wordt vooral veroorzaakt door een tekort aan vaccins. Die situatie houdt mogelijk nog tot eind 
mei aan. Bron: AD, 30 april 2021. 

VK 

De Britse minister voor Defensie, Ben Wallace, ontkent dat premier Boris Johnson zich 
nogal cru heeft afgezet tegen de tweede lockdown in het Verenigd Koninkrijk. De 
krant Daily Mail meldde gisteren, op basis van aanwezigen, dat Johnson 'liever stapels met 
duizenden doden' zou zien dan opnieuw een lockdown af te kondigen. Hoewel Downing Street 
het bericht tegenspreekt, blijven bronnen van de krant bij hun verklaring. 

‘Geen verdomde lockdowns meer', zou de premier in oktober hebben geroepen, toen 
minister Michael Gove hem vertelde dat soldaten anders de overvolle ziekenhuizen moesten 
bewaken. ‘Laat de lichamen zich maar met duizenden opstapelen.' De onthulling over 
Johnsons opmerkingen lijkt deel uit te maken van een hevige publieke woordenstrijd tussen 
de premier en zijn voormalige stafchef Dominic Cummings. 

Die laatste wordt door Downing Street aangeduid als 'praatgrage rat', maar Cummings 
ontkent dat hij degene is die de vuile was op straat heeft gehangen. Johnson zou zich eerder 
soortgelijk hebben uitgelaten. De Britse veiligheidsdienst MI5 onderzoekt de zaak. Cummings 
verschijnt volgende maand voor een commissie van het Lagerhuis die onderzoekt hoe de 
premier heeft gehandeld tijdens de coronacrisis. Bron: AD, 26 april 2021.  
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Zo'n zeven op de tien Engelsen (bijna veertig miljoen mensen) wonen nu in gebieden 
waar nauwelijks nog coronabesmettingen zijn. Dat schrijft Daily Mail op basis van 
gegevens van Public Health England (PHE). In die gebieden waren er de afgelopen week slechts 
nul tot twee gevallen. Engeland is opgesplitst in 6.800 gebieden, waar gemiddeld zo'n 8200 
mensen wonen - om de coronaverspreiding te monitoren. De krant zegt dat de cijfers te danken 
zijn aan de succesvolle vaccinatiecampagne en de strenge lockdown. Bron: AD, 28 april 2021. 

Britten die naar het buitenland reizen, kunnen daar straks met een bestaande app van 
de landelijke gezondheidsdienst laten zien dat ze zijn ingeënt tegen het 
coronavirus. Minister van Transport Grant Shapps zegt met internationale partners te 
overleggen om te zorgen dat het systeem overal wordt erkend. 

Britten gebruiken de app nu al om afspraken te maken bij gezondheidsdienst NHS, zegt de 
minister tegen Sky News. Ze hoeven straks geen apart programma op hun telefoon te zetten 
om te laten zien dat ze zijn gevaccineerd of een negatieve coronatestuitslag hebben ontvangen. 

De minister zei bij Sky News dat het plan volgende week wordt besproken tijdens 
een bijeenkomst van transportministers van de G7, een groep rijke industrielanden. Britten 
die op vakantie willen in het buitenland, moeten nog wel even geduld hebben. Ze moeten een 
geldige reden hebben om het land te verlaten en vakanties vallen daar niet onder. Bron: AD, 
28 april 2021.  

 

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er in een volgende zending 
met noodhulp aan India drie zuurstoffabrieken ter grootte van een container zullen 
zitten. Die containers kunnen op vrachtwagens vervoerd worden en zijn dus 
mobiel.  Frankrijk deed India maandag een soortgelijke toezegging. India produceert ook zelf 
zuurstof, maar heeft een tekort aan grote tanks om het gas op te slaan. Bron: AD, 28 april 
2021.  

Ruim een kwart van de Britse bevolking is volledig ingeënt tegen het coronavirus, laat 
minister voor Volksgezondheid Matt Hancock vandaag weten. Sinds de vaccinatiecampagne 
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in december van start ging, zijn meer dan 50 miljoen coronaprikken gezet. 34 miljoen mensen 
kregen een eerste vaccinatie en 15 miljoen ook een tweede. Al die prikken werpen hun 
vruchten af. 
 
Het aantal besmettingen en sterfgevallen is fors afgenomen. Voor eind juli moet elke 
volwassene in het Verenigd Koninkrijk een vaccinatie zijn aangeboden. Het lijkt erop dat dit 
gaat lukken, zegt Hancock. ‘Elke prik brengt ons een stap dichter bij het beëindigen van 
deze pandemie’, zegt ook Vaccinatieminister Nadhim Zahawi. Hij noemt het 
vaccinatieprogramma 'een groot succes'. Bron: AD, 4 mei 2021. 

In Schotland en Ierland worden coronamaatregelen versoepeld 

In Schotland en Ierland worden vanaf vandaag de coronamaatregelen versoepeld.  In 
Schotland, dat een trapsgewijs systeem kent, mogen alle winkels, gymzalen en overdekte 
sportfaciliteiten, hun deuren weer open. Pubs, cafés en restaurants mogen groepen tot zes 
personen binnen laten. Ook mag weer worden gewerkt in andermans woning door 
schoonmakers, klusdiensten en schilders. 

In Ierland mogen sporttrainingen in openlucht voor jongeren onder de 18 jaar weer en kan er 
buiten worden gegolfd en getennist. De Ieren mogen ook weer naar dierentuinen en 
wildparken. Wie volledig is gevaccineerd, mag buiten en binnen ook weer anderen ontmoeten. 
Sinds 12 april mogen mensen uit twee huishouden elkaar buiten treffen en ook mag er weer 
gereisd worden binnen de eigen regio. Bron: AD, 26 april 2021. 

 

In Cyprus na aankomst niet meer in quarantaine 

Vakantieland Cyprus maakt het makkelijker voor toeristen en andere bezoekers om het land 
binnen te komen. Zij hoeven vanaf 10 mei niet meer in quarantaine na aankomst. Een 
coronavaccinatiebewijs of een negatieve PCR-coronatest van maximaal drie dagen oud zijn 
vanaf die datum voldoende, maakten de autoriteiten van het eiland in de Middellandse Zee 
bekend. 

De quarantaineverplichting vervalt voor reizigers uit zo'n 65 landen waaronder veel Europese 
landen, de Verenigde Staten en Israël. Ook Nederlanders kunnen makkelijker naar Cyprus. 
Voor het land is het toerisme een belangrijke bron van inkomsten. De sector leed vorig jaar 
zwaar onder de coronacrisis. Bron: AD, 26 april 2021. 

 

Turkije 

Turkije gaat in de strijd tegen corona de komende weken vrijwel helemaal op slot. Van 
donderdag 29 april tot 17 mei geldt er een nationale lockdown waarbij de scholen en 
winkelcentra dicht zijn. Restaurants mogen alleen open blijven voor bezorging. Voor een reis 
naar een andere stad heb je toestemming nodig van de autoriteiten. 

De lockdown geldt dus tot na de ramadan, de islamitische vastentijd. De traditionele 
gemeenschappelijke maaltijden waren al verboden. 

Bij de aankondiging van de maatregelen wees president Erdogan op het stijgende aantal 
besmettingen en sterfgevallen. Turkije moet het aantal nieuwe gevallen terugdringen tot onder 
de 5000 per dag of anders een enorme prijs betalen, zei hij. Het regime in Ankara zag zich al 
gedwongen eind maart maatregelen aan te scherpen, nadat ze een maand daarvoor nog waren 
versoepeld.  Bron: AD, 26 april 2021. 

Turkije heeft een contract met de Russen gesloten voor de levering van 50 miljoen 

doses van het Spoetnik V-vaccin, meldt gezondheidsminister Fahrettin Koca. ‘We bevinden 
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ons in de laatste fase voor goedkeuring van het vaccin en hebben een deal gesloten voor inkoop 
ervan.' 
 
De 50 miljoen doses moeten binnen zes maanden worden geleverd aan Turkije. Het land 
gebruikte tot nu toe de vaccins van Pfizer/BioNTech en van het Chinese Sinovac Biotech. Van 
de 13.5 miljoen inwoners hebben er 22 miljoen een eerste vaccinatie ontvangen. De Turken 
gaan het Sputnik-V vaccin ook zelf produceren, liet het Russische staatsinvesteringsfonds 
eerder weten. Bron: AD, 28 april 2021.  

 

© AFP — Reizigers bij een busstation in Istanboel. Ze willen snel de stad uit voordat de 
lockdown ingaat.  

 

Turken vluchten voor zwaarste lockdown tot nu toe. Inwoners van Turkije hebben massaal 
boodschappen ingeslagen en grote steden zoals Istanbul en Ankara verlaten. Ze reizen af naar 
vakantiehuizen aan de kust, nu het land vanavond de strengste lockdown sinds het begin van 
de pandemie ingaat.  

 
 

Mustafa Demirci verpakt de bestelling van een klant in zijn slijterij in Ankara voorafgaande 
aan een landelijke lockdown. © Reuters 
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Busstations en luchthavens overstroomden vandaag met reizigers. Het verkeer rond 
kustplaats Bodrum liep helemaal vast. Stipt om 19.00 uur gaat het land vanwege de strijd 
tegen corona de komende weken vrijwel helemaal op slot, precies tijdens de heilige 
moslimmaand Ramadan en het driedaagse Offerfeest. 

Scholen en winkelcentra gaan dicht. Restaurants mogen alleen open blijven voor bezorging. 
Turken zijn verplicht thuis te blijven, ze mogen alleen de deur uit voor boodschappen en 
andere essentiële behoeften. Voor een reis naar een andere stad is toestemming nodig van de 
autoriteiten. 
 
Ook mogen winkels geen alcohol meer verkopen. Dat zorgde voor flink wat opschudding: de 
conservatieve regering van Erdogan wordt ervan beschuldigd dat het haar islamitische 
waarden probeert af te dwingen in de hele samenleving. De regering wil naar eigen zeggen 
voorkomen dat supermarkten, die open mogen blijven, een monopolie krijgen op de verkoop 
van alcohol ten nadele van kleine winkels, die moeten sluiten. Maar met die uitleg overtuigden 
ze niet alle Turken.  

Sommige bedrijven zijn vrijgesteld van de nationale lockdown, waaronder fabrieken, 
landbouw, gezondheidszorg en de toeleveringsketen en logistieke bedrijven. Wetgevers, 
gezondheidswerkers, wetshandhavers en toeristen komen ook onder de lockdown uit.  

 
 

Turkije moet het aantal nieuwe gevallen terugdringen tot onder de vijfduizend per dag of 
anders een enorme prijs betalen, zei Erdogan eerder. © Reuters 

De lockdown geldt tot 17 mei, na de ramadan, de islamitische vastentijd. De traditionele 
gemeenschappelijke maaltijden waren al verboden. Het is de eerste landelijke lockdown die 
bijna drie weken duurt. De Turkse regering koos eerder voor gedeeltelijke lockdowns of een 
weekendklok om de economische impact te beperken. 

Bij de aankondiging van de maatregelen wees president Recep Tayyip Erdogan op het stijgende 
aantal besmettingen en sterfgevallen. Deze maand kwamen er tijdens de piekweek gemiddeld 
60.000 geregistreerde besmettingen per dag bij. Het land noteerde op 21 april het hoogste 
dagelijkse dodental: 362. De afgelopen 24 uur werden meer dan 40.000 nieuwe besmettingen 
en 341 doden gerapporteerd. Het totale dodental van Turkije door de pandemie bedraagt nu 
39.398. Dat is flink hoger dan in andere landen. 

Turkije moet het aantal nieuwe gevallen terugdringen tot onder de vijfduizend per dag of 
anders een enorme prijs betalen, zei Erdogan eerder. Ook zei hij dat Turkije niet achter kan 
blijven, aangezien veel Europese landen juist heropenen. Het land is sterk afhankelijk van 
toerisme en wil de infectiecijfers verlagen, voordat het seizoen begint. Het regime in Ankara 
zag zich eind maart al gedwongen de maatregelen aan te scherpen, nadat ze een maand 
daarvoor nog waren versoepeld. Afgaande op de cijfers is er nog een lange weg te gaan. 
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De regering van Erdogan kreeg nog meer kritiek te verduren, omdat er in het hele land massale 
partijcongressen werden gehouden. Dat is in strijd met de regels. Oppositiepartijen hebben 
de regerende partij de schuld gegeven van de toename van het aantal besmettingen.  

Topambtenaren van de overheid waren ook aanwezig bij drukke begrafenissen, terwijl veel 
bedrijven gesloten bleven en het publiek verplicht was om de begrafenissen klein te houden.  

 
 

Mensen rouwen bij een begrafenisceremonie in Istanbul  © EPA  

Coronasituatie Turkije geen invloed op finale Champions League. De finale van de Champions 
League wordt wel gespeeld in de Turkse stad Istanbul. ‘De finale van de Champions League 
zal zoals gepland plaatsvinden in Istanbul op 29 mei met een beperkt aantal toeschouwers en 
ons is verzekerd dat de tijdelijke lockdown, die van kracht is tot 17 mei, geen impact zal 
hebben op de wedstrijd’, liet de Europese voetbalbond UEFA weten. Bron: AD, 29 april 2021. 

Turkije heeft het Russische coronavaccin Sputnik-V goedgekeurd voor gebruik. Turkije 
bestelde eerder deze week vijftig miljoen doses van het vaccin. 

In Turkije worden mensen al ingeënt met de middelen van het Chinese Sinovac Biotech en 
Pfizer/BioNTech. Er zijn 23 miljoen prikken gezet bij 13,7 miljoen mensen, 16 procent van de 
bevolking heeft tenminste een prik gekregen. 

President Recep Tayyip Erdogan zei vrijdag dat hij "niet accepteert" dat er een vaccintekort 
komt in zijn land. Daarvoor werd eerder nog gewaarschuwd. Erdogan verwacht binnenkort 
grote leveringen uit Moskou en Peking. 

De eerste miljoen Spoetnik-doses worden in mei verwacht en dan zo snel mogelijk ingezet. Het 
land heeft nu nog zes miljoen vaccins van andere merken op voorraad. Bron: AD, 30 april 
2021. 

De Turkse politie heeft meer dan tweehonderd mensen aangehouden die ondanks 
de strenge lockdown vandaag hebben aangegrepen om te betogen. Talrijke betogers, onder 
wie veel studenten, hadden zich op verscheidene plaatsen in de miljoenenstad verzameld en 
wilden naar het Taksimplein trekken. De politie wist dat te voorkomen door op grote schaal 
betogers op te pakken omdat ze de coronamaatregelen negeerden en door het plein af te 
sluiten. Daar was enkel een toegestane herdenkingsbijeenkomst van een aantal 
vakbondsmensen. 

De Dag van de Arbeid (1 mei) is doorgaans een dag van protest tegen regeringsbeleid onder 
meer op het Taksimplein, maar dit jaar is er een strenge lockdown. In Turkije is net de 
strengste lockdown tot nu toe in de coronacrisis begonnen. Het land moet 2,5 week vrijwel 
helemaal op slot. Bron: AD, 1 mei 2021. 
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Hongarije  

De Hongaarse premier Viktor Orban laat weten dat meer dan veertig  procent van de bevolking 
inmiddels een eerste coronaprik heeft ontvangen. Volgens Orban krijgt Hongarije 
nu zoveel vaccines binnen, vanuit het westen en het oosten, dat iedereen die zich heeft 
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geregistreerd kan worden ingeënt. Nu de besmettingscijfers langzaam dalen worden vanaf 
zaterdag de coronamaatregelen in Hongarije versoepeld. Bron: AD, 30 april 2021. 

 

Sri Lanka 

Op Sri Lanka zijn de afgelopen 24 uur 177 personen opgepakt door de politie wegens het 
overtreden van de coronamaatregelen, zoals het houden van afstand of het dragen van een 
mondkapje. Onder de huidige coronawetgeving kan een overtreder een boete van 10.000 
roepie - ongeveer 40 euro - krijgen of zes maanden gevangenisstraf. Beide kan ook. 
 
De gezondheidsautoriteiten waarschuwen dat er op Sri Lanka een zich snel verspreidende 
virusvariant rondgaat. De afgelopen weken lag het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen 
onder de 300. Vandaag werden er 793 nieuwe gevallen gemeld. Sinds het begin van de 
pandemie raakte 100.586 Sri Lankanen besmet met het coronavirus en kwamen 642 van hen 
te overlijden aan de gevolgen ervan. Bron: AD, 26 april 2021. 

 

Thailand 

Wie in één van 48 Thaise provincies zonder mondkapje de straat opgaat, riskeert 
een boete van 20.000 baht. Zo'n 525 euro. Hoofdstad Bangkok, dat het hoogste aantal 
besmettingen telt, sluit ook dertig soorten bedrijven en instellingen. Van bioscopen tot 
massagesalons. Ook worden samenkomsten van meer dan 20 mensen verboden. 
Winkelcentra mogen vooralsnog openblijven, maar volgens aangepaste tijden. 

Het Thaise zorgsysteem probeert een nieuwe virusgolf het hoofd te bieden, maar het aantal 
infectiegevallen blijft stijgen. Vandaag meldt het Aziatische land 2048 nieuwe besmettingen. 
Voor de vierde dag op rij meer dan 2000, waarmee het landstotaal op 57.508 komt. Tot nu toe 
lieten 148 Thai het leven. Ondanks de oplopende cijfers is er geen landelijke lockdown, maar 
nemen de provincies afzonderlijk maatregelen. Bron: AD, 26 april 2021. 

De Thaise premier Prayuth Chan-ocha heeft een boete gekregen van 6000 bath 
(omgerekend 190 dollar) wegens het niet dragen van een mondkapje. Hij plaatste een foto 
op zijn Facebookpagina waarop te zien was dat hij geen bescherming droeg tijdens een 
vergadering. De foto is later verwijderd. 

 

© Reuters  
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Thailand dat op het punt staat een grote vaccinatiecampagne af te trappen, noteerde de 
afgelopen 24 uur 1891 nieuwe coronagevallen en het recordaantal van 21 sterfgevallen. 
Sinds het uitbreken van de pandemie raakten 67.044 Thai besmet met het virus en 
overleden 224 mensen aan de gevolgen ervan. Bron: AD, 1 mei 2021. 

Eilandenrijk Fiji  

Eilandenrijk Fiji vreest een 'tsunami' aan coronabesmettingen. De ruim 330 eilanden tellende 
republiek in de Zuidelijke Stille Oceaan wordt getroffen door de Indiase variant van het 
longvirus. De minister voor Volksgezondheid James Fong zegt een 'nachtmerrie' zoals in India 
op Fiji te willen voorkomen. 

Zijn land wist het virus door strikte isolatie en grenscontroles een jaar buiten de deur te 
houden, maar stelde onlangs tweeënveertig gevallen vast. Een soldaat raakte besmet op een 
quarantainelocatie en gaf het virus door aan zijn vrouw. Die stelde op haar beurt vijfhonderd 
mensen bloot aan corona op een begrafenis. 

De gezondheidsminister vindt het onacceptabel dat militairen die terugkeren uit het 
buitenland zich niet aan de coronaregels houden. Fong: ‘We hebben nog tijd om dit te 
voorkomen, maar een kleine misstap leidt tot dezelfde corona-tsunami als in India, Brazilië 
en Zuid-Afrika'. Bron: De Stentor, 27 april 2021.  

 

India 

Nieuwe Indiase coronavariant met dubbele mutanten gevonden. In India hebben 
wetenschappers een nieuwe dubbelmutante variant van het coronavirus aangetroffen. Het 
werd gevonden in vijftien à twintig procent van verschillende stalen die zijn verzameld in 
achttien Indiase staten.  

Van de 10.787 stalen waren er ook 736 positief voor de Britse variant, 34 voor de Zuid-
Afrikaanse variant en één voor de Braziliaanse variant. De Indiase regering beweert echter dat 
er geen verband is tussen de nieuwe piek aan besmettingen en de toename van de 
coronavarianten: ‘De besmettingen met een variant zijn niet in voldoende aantallen 
aangetroffen om de snelle toename van het aantal gevallen in sommige staten te verklaren’, 
aldus het ministerie van Volksgezondheid.  

India registreerde gisteren zo’n 47.262 nieuwe coronabesmettingen en 275 doden. In totaal 
stierven in het land al 160.000 mensen aan het virus. Bron: HLN, 24 april 2021. 

India blijft het ene trieste coronarecord na het andere boeken. Vandaag noteerde het land 
voor de vijfde dag op rij een recordaantal van 352.991 nieuwe besmettingen. 2812 personen 
overleden ten gevolge van een infectie met het longvirus. Het totale dodental staat nu 
op 195.123.  

Critici menen dat de autoriteiten onvoldoende waren voorbereid op de tweede golf van 
coronabesmettingen als gevolg van een gemuteerde variant van het virus. Ook zou 
er onvoldoende vooruit zijn gekeken, toen het dagelijkse aantal besmettingen in februari 
meermaals onder de 10.000 dook. 

Er werden grote religieuze en politieke bijeenkomsten gehouden. De ziekenhuizen zijn 
overbelast en het land kampt met een enorm zuurstoftekort. Europa en het Verenigd 
Koninkrijk hebben India gisteren snelle hulp toegezegd. De Europese Commissie helpt de 
Indiase regering door zuurstof en medicijnen te sturen. 

Enorme brandstapels verlichten de nachtelijke hemel in grote Indiase steden. In 
miljoenensteden als New Delhi worden zoveel coronadoden verbrand dat het stadsbestuur 
wordt gevraagd bomen in stadsparken om te hakken als aanmaakhout.  
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Buiten begraafplaatsen staan ambulances in rij opgesteld om de lichamen af te leveren, maar 
de ruimte raakt op veel plaatsen op. De overvolle 
begraafplaatsen, crematoria en ziekenhuizen, laten zien hoe erg de coronacrisis in India 
toeslaat.  

Om de enorme toestroom aan doden aan te kunnen, hebben sommige crematoria 
buiten brandstapels opgericht. De langdurige Hindoerituelen, bedoelde om de ziel van de 
overledene te bevrijden, moeten noodgedwongen worden overgeslagen. Bron: AD, 26 april 
2021. 

 

© Getty Images — Brandstapels in New Delhi om de coronadoden te cremeren. 

 

Coronapatiënt wordt langs de kant van de weg geholpen in Ghaziabad, India  © AFP 
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Indiase ‘Van Dissel’ over corona-situatie: ‘Iedereen wil hier de regels omzeilen’. Bijna alle 
ziekenhuizen in New Delhi zitten vol. Coronapatiënten sterven op straat. Nooit had juist India 
gedacht zo hard te worden getroffen door de tweede golf van de coronapandemie. 
 
Shahid Jameel, als het ware de Indiase Jaap van Dissel, is normaliter een voorzichtig man. 
Het is niet aan hem politici te bekritiseren over hun aanpak van de pandemie. ‘Dat is een 
vraag voor beleidsmakers’, antwoordde de eminente viroloog en directeur van de Trivedi 
School of Biosciences aan de Ashoka University dan meestal in de Indiase media. Bron: AD, 
27 april 2021.  
 
In India zijn er de afgelopen 24 uur 323.144 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Iets 
minder dan het wereldwijde recordaantal van 352.991 dat maandag werd geteld, maar voor 
de zesde dag op rij meer dan 300.000. De ziekenhuizen in het land kunnen de toestroom van 
nieuwe patiënten niet meer aan. Door een tekort aan bedden en zuurstof worden 
mensen ziek naar huis gestuurd. Het afgelopen etmaal kwamen 2771 mensen te 
overlijden. Het Indiase leger heeft nu medische hulp toegezegd om de enorme piek in het 
aantal besmettingen te bestrijden. Bron: De Stentor, 27 april 2021.  
 
 
India heeft woensdag een recordstijging van het aantal coronadoden gemeld, waarmee 
het aantal dodelijke slachtoffers in het land boven de 200.000 stijgt. Ook het aantal nieuwe 
besmettingen steeg naar recordhoogte, de afgelopen 24 uur testten 360.960 inwoners positief. 
 
Het ministerie van Volksgezondheid heeft het afgelopen etmaal 3293 doden geregistreerd, 
waarmee het totaal sinds het begin van de virusuitbraak op 201.187 uitkomt. Het aantal 
besmettingen in het land bedraagt inmiddels bijna 18 miljoen. Bron: AD, 28 april 2021. 
 
Poetin belooft noodhulp aan India. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Indiase 
premier Narendra Modi humanitaire noodhulp beloofd. India kampt met een dramatische 
stijging in het aantal besmettingen met het coronavirus. 
 
Poetin bracht Modi op de hoogte van de beslissing. Het gaat om in totaal meer dan 22 ton aan 
materiaal, aldus het Kremlin, na telefonisch overleg tussen Poetin en Modi. Bron: De Morgen 
28 april 2021.  
 
India heeft opnieuw recordaantallen nieuwe coronadoden en -besmettingen gemeld. Het 
afgelopen etmaal werden er 3645 sterfgevallen geregistreerd. Het aantal inwoners dat 
tijdens diezelfde periode werd geïnfecteerd bedroeg 379.257. Daarmee zijn volgens de 
officiële cijfers inmiddels meer dan achttien miljoen Indiërs sinds de uitbraak van het 
longvirus besmet geraakt, 204.832 van hen hebben dat niet overleefd. 

Het Aziatische land kan de enorme stijging van het aantal ziektegevallen nauwelijks aan. 
Ziekenhuizen kampen al geruime tijd met een tekort aan bedden, zuurstof en medicijnen voor 
coronapatiënten. Media meldden eerder dat nabestaanden in de rij staan voor crematies en 
begrafenissen. 

De Verenigde Staten sturen goederen ter waarde van honderd miljoen dollar (82,4 miljoen 
euro) om het land te helpen bij de bestrijding van het coronavirus, maakte het Witte Huis 
bekend. Het gaat om duizend zuurstoftanks, vijftien miljoen mondkapjes en een miljoen 
sneltesten. De VS hebben ook hun eigen bestelling van AstraZeneca-grondstoffen omgeleid 
naar India zodat het land meer dan twintig miljoen doses van het coronavaccin kan maken. 
Bron: AD, 29 april 2021. 

In India is de eerste door de Verenigde Staten toezegde noodhulp aangekomen. Een 
Amerikaans militair vrachtvliegtuig landde in New Delhi met onder meer 500 
zuurstofcylinders, een miljoen sneltesten en andere medische benodigdheden. Het 
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet gisteren weten dat de VS voor meer 
dan 100 miljoen dollar aan hulp naar India sturen. 
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Het Aziatische land met naar schatting 1,37 miljard inwoners meldt vandaag dat er in de 
laatste 24 uur nog eens 386.452 nieuwe coronabesmettingen werden geregistreerd, opnieuw 
een recordaantal besmettingen in een etmaal. Er overleden in diezelfde tijd nog eens 
zeker 3498 personen aan de gevolgen van Covid-19. India telde tot nu toe ruim 18 
miljoen coronabesmettingen en 204.832 sterfgevallen. Bron: AD, 30 april 2021. 

VS 

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag gebeld met de Indiase 
premier Narendra Modi. De Amerikaanse president zegde nauwe samenwerking toe in de 
strijd tegen Covid-19. De VS sturen noodhulp waaronder zuurstofapparaten, vaccinmateriaal 
en medicijnen. 

WHO-baas Tedros noemt de situatie in India meer dan hartverscheurend. Ook hij kondigt 
extra hulp aan, zoals veldhospitalen. Ook gaan er 2600 WHO-medewerkers meer naar India. 
Bron: AD, 26 april 2021. 

De Verenigde Staten gaan hun coronavaccins van AstraZeneca aan andere landen 
geven. Het gaat om zestig miljoen doses die worden verstrekt zodra ze beschikbaar komen, 
aldus een corona-adviseur van de Amerikaanse regering.  

De autoriteiten buigen zich eerst nog over de veiligheid, melden Amerikaanse media. Het Witte 
Huis kondigde vorige maand al aan ongeveer vier miljoen AstraZeneca-doses naar Canada en 
Mexico te sturen. En de regering-Biden staat onder toenemende druk het vaccin ook met 
India en andere landen te delen. Bron: AD, 26 april 2021. 

Tegen corona gevaccineerde mensen in de Verenigde Staten hoeven in het 
openbaar geen mondkapje meer te dragen, als ze grote menigtes maar mijden. De 
Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC maakte deze nieuwe richtlijn vandaag bekend. 
Zonder neus- en mondbedekking kunnen gevaccineerden voortaan weer wat eten, wandelen 
of zich ophouden in kleine groepjes. 

Twee weken na je laatste prik kun je weer beginnen met veel dingen die je niet meer kon doen 
door de pandemie, aldus de CDC. Een mondkapje blijft nodig bij concerten, optochten of grote 
sportevenementen, zelfs in de buitenlucht. 

Voor mensen die zijn ingeënt was het sinds begin maart al toegestaan om binnen in kleine 
groepjes bij elkaar te komen. Ze mogen sindsdien ook anderen bezoeken die nog niet zijn 
geprikt maar geen groot risico lopen bij een coronabesmetting. Bron: AD, 27 april 2021. 

De Verenigde Staten sturen goederen ter waarde van honderd miljoen dollar (82,4 
miljoen euro) naar India om het land te helpen bij de bestrijding van het coronavirus, heeft 
het Witte Huis in een verklaring bekendgemaakt. Het gaat om duizend zuurstoftanks, vijftien 
miljoen mondkapjes en een miljoen sneltesten. 

De VS hebben ook hun eigen bestelling van AstraZeneca-productievoorraden omgeleid naar 
India zodat het land volgens het Witte Huis meer dan twintig miljoen doses van het 
coronavaccin kan maken. ‘Net zoals India hulp heeft gestuurd naar de Verenigde Staten toen 
onze ziekenhuizen aan het begin van de pandemie onder druk stonden, zo zijn de 
VS vastbesloten India te helpen in tijden van nood’, staat in de verklaring. 

Het aantal coronadoden in India passeerde woensdag de grens van 200.000 en binnen een 
etmaal werd een recordaantal van 360.000 besmettingen geregistreerd. Tot nu toe is bij bijna 
18 miljoen inwoners het coronavirus vastgesteld. Het land kampt met een tekort aan 
ziekenhuisbedden en zuurstof. Ziekenhuizen moeten regelmatig patiënten weigeren. Bron: 
AD, 29 april 2021.  
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De Amerikaanse president Joe Biden heeft tijdens zijn eerste toespraak in het 
Congres woensdag (lokale tijd) gezegd dat de VS een enorm logistiek succes hebben 
geboekt in de strijd tegen het coronavirus. 

‘Dankzij jullie, het Amerikaanse volk, is onze vooruitgang in de afgelopen 100 dagen tegen een 
van de ergste pandemieën in de geschiedenis een van de grootste logistieke prestaties die ons 
land ooit heeft gezien’, zei de president in een toespraak aan het parlement aan de vooravond 
van zijn honderdste dag als president. 

De 78-jarige Biden merkte op dat het aantal coronasterfgevallen onder ouderen sinds januari 
met ongeveer tachtig procent is gedaald. Meer dan de helft van alle Amerikaanse 
volwassenen heeft ten minste één vaccindosis gekregen en eerstehulpverleners beschouwen 
het vaccin als 'een dosis hoop', aldus Biden. 

In tegenstelling tot zijn voorganger Donald Trump, die onder meer een malariamiddel als 
medicijn tegen covid-19 aanprees en heel lang weigerde een mondkapje te dragen, laat Biden 
zich wat beleid betreft leiden door advies van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. 

In de VS stierven inmiddels meer dan 570.000 mensen aan het virus. Inmiddels worden in 
veel staten de coronamaatregelen versoepeld. Bron: AD, 29 april 2021. 

Burgemeester Bill de Blasio van New York zegt dat de hele stad op 1 juli weer 
opengaat dankzij de vele vaccinaties. ‘We zijn er klaar voor om de winkels, de ondernemingen, 
de kantoren en theaters weer helemaal open te gooien’, zei de burgervader in een 
vraaggesprek. 

De wereldstad kampt al bijna anderhalf jaar met lockdowns, een uittocht van bewoners en 
ondernemingen, faillissementen en daklozen. New York was door de vele besmettingen ruim 
een jaar geleden enige tijd het epicentrum van de coronapandemie. Bron: AD, 29 april 2021. 

Als het aan president Joe Biden ligt zijn zeven op de tien Amerikaanse volwassenen op 4 
juli gevaccineerd met minstens een dosis tegen het coronavirus. Op die feestdag vieren de 
VS elk jaar de onafhankelijkheid. 

Het doel is dat dan 160 miljoen Amerikanen volledig zijn ingeënt, zodat het leven snel weer 
zijn normale gang kan nemen. Dat zijn er nu 105 miljoen. Van de Amerikanen hebben er 145 
miljoen (56 procent) inmiddels één prik gehad. 

Gemiddeld worden in de VS dagelijks 2,3 miljoen prikken gezet, terwijl dat er een paar weken 
terug nog 3,4 miljoen waren. Maandag waren het er slechts 1,2 miljoen, het laagste aantal 
sinds februari. Maar Bidens doel is al haalbaar als grofweg de helft van het gemiddelde 
tempo van de afgelopen maand wordt gehaald. Bron: AD, 4 mei 2021. 

 

Canada 

In Canada is een 54-jarige vrouw overleden na toediening van het AstraZeneca-vaccin. 
Het is het eerste geval in het land, meldde de premier van Quebec François Legault vandaag. 
Ze overleed door een combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes 
(trombocytopenie).  

De bekende bijwerking van het AstraZeneca-vaccin, die volgens EMA naar schatting voorkomt 
bij één op de honderdduizend gevaccineerde mensen, is ook in Canada bekend. ‘We wisten 
dat er ernstige complicaties mogelijk waren, maar we moeten niet vergeten dat we tot op heden 
meer dan vierhonderdduizend mensen hebben ingeënt met AstraZeneca’, zei de minister van 
Volksgezondheid, Christian Dubé, van Quebec, de provincie waarin de vrouw overleed. De 
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dood van de vrouw 'zou niets moeten veranderen' aan de strategie voor het gebruik van dit 
vaccin in Canada melden de autoriteiten. In het land wordt het vaccin toegediend aan 45-
plussers. Bron: AD, 27 april 2021.  

GP Canada gaat opnieuw niet door.  De Grote Prijs van Canada in de Formule 1 op het 
circuit Gilles Villeneuve in Montreal gaat ook dit jaar vanwege de coronapandemie niet door. 
Dat was vorig jaar ook al het geval.  

De overkoepelende organisatie Formula One Management heeft besloten dat op de betreffende 
dag, 13 juni, nu de Grote Prijs van Turkije wordt verreden. Bron: AD, 28 april 2021. 

Canada krijgt als tweede land ter wereld het vaccin van Pfizer/BioNTech geleverd via 

de Verenigde Staten. De fabriek in Kalamazoo, Michigan, begint volgende week met 
versturen van het middel. Eerder deze week meldde de farmaceut het vaccin ook aan Mexico te 
leveren. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse producent vaccins uitvoert. Een door 
president Trump ingesteld exportverbod liep in maart af. Bron: AD, 1 mei 2021. 

 

Mexico 

Mexico moet het bij zijn vaccinatiecampagne hebben van buitenlandse vaccins, waaronder 
het Russische Sputnik-V.  Vertragingen in de levering ervan spelen de Mexicaanse inentingen 
parten, maar tijdens een trip naar Moskou wilde minister voor Buitenlandse Zaken Marcelo 
Ebrard daar niet te veel op hameren. 

Dus zwakte Ebrard zijn zorgen over de beschikbaarheid van Spoetnik wat af en stelde dat 'alle 
vaccinmakers te maken hebben gehad met vertragingen.' Volgens de buitenlandminister heeft 
nog geen van de farmaceuten honderd procent van zijn leveringsschema gehaald. 
 
Ebrard prijst zich rijk dat Mexico 'een van de landen is die tot dusver de meeste doses 
Spoetnik heeft ontvangen'. Een flink understatement, gezien het feit dat Mexico pas iets meer 
dan één miljoen doses Sputnik-V ontving, terwijl er tegen april op 7,4 miljoen doses van het 
goedje gerekend werd. 

Rond mei zouden er zelfs nog 16,6 miljoen doses bij moeten komen, maar die verwachting 
lijkt niet echt realistisch. De buitenlandminister hoopte in Moskou een deal te kunnen 
sluiten met de Russen om het coronavaccin voortaan in Mexico te kunnen produceren. Die 
opzet lijkt inderdaad te lukken.  

Ebrard noemt de resultaten van het overleg 'zeer positief'. Het 
Mexicaanse staatsbedrijf Birmex krijgt vermoedelijk het vaccin door Rusland aangeleverd, 
waarna het lokaal wordt gebotteld en van een etiket voorzien. Hetzelfde doet het land met de 
vaccins van het Chinese Cansino en dat van AstraZeneca. Bron: AD, 28 april 2021. 

 

Vaccineren en vaccins 

Jongeren die geboren zijn in 2003, 2004 en 2005, en tot de medische 

risicogroepen behoren, worden vanaf vandaag met voorrang gevaccineerd. Het gaat 
daarbij om hen die een ernstig aangetast immuunsysteem, een neurologische aandoening 
waardoor de ademhaling is aangetast, het syndroom van Down of morbide obesitas, hebben. 
Deze week zijn de jongeren die in een kleinere instelling wonen aan de beurt. Volgende week 
volgen de grote instellingen. Wie thuis woont krijgt een uitnodiging. De jongeren krijgen 
het vaccin van Pfizer/BioNTech. Bron: AD, 26 april 2021. 

Nederland ontvangt vandaag een eerste versnelde levering van het Pfizer-BioNTech-vaccin. 
Deze week gaat het in totaal om 680.940 doses, 190.000 meer dan eigenlijk gepland 
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stonden. Vanaf volgende week levert Pfizer telkens 651.690 doses per week, een 
ruime 140.000 meer per week dan gepland. 

Pfizer maakte recent bekend de Europese Unie in het tweede kwartaal vervroegd 50 miljoen 
doses te kunnen leveren. Voor Nederland betekent dit dat 1,92 miljoen vaccins, die gepland 
stonden voor het vierde kwartaal, eerder geleverd worden. In totaal levert Pfizer in het tweede 
kwartaal 9,85 miljoen doses aan Nederland. Bron: AD, 26 april 2021. 

Experts van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO houden vandaag het vaccin van 

Moderna tegen het licht voor noodtoelating. ‘Moderna wordt momenteel bekeken door 
technische adviesgroep', zegt WHO-woordvoerder Christian Lindmeier. Een beslissing over 
het toelating van het middel wordt binnen de komende vier dagen verwacht. Eerder gaf de 
WHO de vaccins van Pfizer, AstraZeneca en Janssen, al het groene licht. Het 'okee' van de 
organisatie is een signaal naar nationale toelatingsautoriteiten inzake de veiligheid en 
efficiëntie van de Covid-19-vaccins. Bron: AD, 26 april 2021.  

Klinisch onderzoek naar het gebruik van het Janssen-vaccin in Zuid-Afrika zal komende 
woensdag worden hervat, laat het ministerie voor Volksgezondheid aldaar weten. De studie 
naar het coronamiddel werd stilgelegd, na berichten over zeldzame trombose klachten na 
vaccinatie met Janssen. Tijdens de pauze werd duidelijk dat de zeldzame bijwerkingen zich in 
slechts één op de miljoen gevallen voordoen. Wereldwijd werd daarom het gebruik van het 
vaccin hervat. Zuid-Afrikaanse toezichthouders en het ministerie zeggen de controle van 
proefpersonen voor en na inenting scherper in de gaten te zullen houden nu de studie wordt 
hervat. Bron: AD, 26 april 2021. 

Europa onderneemt juridische stappen tegen de Zweeds-Britse farmaceut AstraZeneca, 

wegens het niet nakomen van de contractueel vastgelegde leveringen van zijn coronavaccin. 
De Europese Commissie zegt dat AstraZeneca 'de voorwaarden van het contract' niet 
respecteert en al maanden te laat of te weinig levert. 

Ook bleek het bedrijf volgens de commissie niet in staat om 'een betrouwbare strategie te 
implementeren om tijdige leveringen te garanderen'. De zevenentwintig landen van de 
Europese Unie zouden volgens een EC-woordvoerder unaniem achter het besluit staan om de 
medicijnmaker voor de rechter te slepen. 

Vrees om de verstandhouding met de farmaceut op het spel te zetten is er niet. Die is 
al voorgoed verzuurd, zo klinkt het. Een handvol EU-landen, onder wie Duitsland en 
Frankrijk, zag een gang naar de rechter aanvankelijk niet zo zitten. Ze wilden 
vooral samenwerken met het bedrijf om toch aan de beloofde vaccins te komen. Bron: AD, 26 
april 2021. 

Het farmabedrijf Pfizer is bezig met de ontwikkeling van een 

antivirale behandeling tegen Covid-19 met pillen. 

Op testlocaties wordt proefbehandeling toegediend aan 60 volwassen deelnemers. The Daily 
Telegraph omschrijft dat het gaat om een antiviraal middel bedoeld om de ‘ruggengraat’ van 
het virus aan te vallen en te voorkomen dat het zich vermenigvuldigt in onze neus, keel en 
longen. Het waren gelijkaardige remmers die het tij hebben gekeerd bij de verspreiding van 
HIV in de wereld. Nu hopen onderzoekers dat ze op de rand van een soortgelijke doorbraak 
staan bij het coronavirus. 

De antivirale pil is helemaal ontwikkeld tijdens de huidige pandemie. De eerste zeven 
milligram van het middel - niet meer dan een regendruppel - werd eind juli gemaakt. Eind 
oktober was 100 gram van het medicijn gemaakt. Slechts twee weken later hadden ze meer 
dan een kilo. Er waren tweehonderdtien onderzoekers voor nodig, wordt nog uitgelegd in de 
Britse krant. 
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Wanneer Pfizer de pil zal kunnen uitbrengen, is nog niet bekend. De eerste fase van de fase 
van de klinische studie zal zeker 145 dagen in beslag nemen. Bovendien is een medicijn op 
de markt brengen een lang en complex proces. Bron: AD, 26 april 2021.  
 
Zorgminister Hugo de Jonge heeft een nieuw advies gevraagd aan 
de Gezondheidsraad over het AstraZeneca-vacccin. Hij vraagt aan de raad of nieuwe 
informatie van het Europees geneesmiddelenbureau EMA aanleiding geeft om de 
leeftijdsgrens waarboven het AstraZeneca-vaccin kan worden ingezet te verlagen. 
Vrijdag meldde het EMA, na verdere bestudering van het vaccin, dat de voordelen ervan 
opwegen tegen de nadelen voor alle volwassenen. 
 
Momenteel worden AstraZeneca-prikken alleen gezet bij 60- tot 64-jarigen. 
 
De Jonge verzoekt de Gezondheidsraad zich ook uit te buigen over het eventueel verkorten 
van de periode tussen de eerste en de tweede prik. De raad wordt naar een optimaal 
interval gevraagd. Bron: AD, 26 april 2021. 
 
AstraZeneca levert Europa als maandenlang veel minder vaccins dan contractueel is 
vastgelegd, maar de EU had dat van te voren kunnen weten, zo blijkt nu. Nieuwsplatform 
Politico en het opinieblad Knack concluderen, op basis van opgevraagde documenten, dat 
de Belgische regering was gewaarschuwd over het voorgestelde contract met de farmaceut. 
 
Het contract dat onder Belgisch recht valt, zou van meet af aan te weinig houvast hebben 
geboden om tijdige levering af te dwingen. Het advies van een door de Belgische overheid 
ingeschakelde Deloitte-consultant was om sancties bij leveringsproblemen vast te leggen. De 
Britten maakten volgens de consultant 'voorrangsafspraken' en kregen hun vaccins wel, maar 
de Belgische regering meende dat het al te laat was om de waarschuwing door te geven. 
 
De Europese Unie probeerde in overleg met AstraZeneca voortdurend om de leveringen vlot te 
trekken, maar slaagde daar nauwelijks in. Nu stapt Europa naar de rechter. De vraag rijst nu 
of Europa niet argeloos een contract heeft getekend dat niet helemaal dichtgetimmerd was. 
Nieuwe contracten leggen nu namelijk exact vast hoeveel doses er elke maand aan Europa 
geleverd moeten worden. Bron: De Stentor, 27 april 2021.  
 
De rechtszaak van de Europese Commissie tegen AstraZeneca over achterstallige levering 
van coronavaccins is vandaag begonnen. De commissie eist onder meer dat ook de Britse 
fabrieken van de vaccinmaker aan de EU gaan leveren, maar AstraZeneca blijft weigeren. 
 
AstraZeneca levert al maanden veel minder vaccins dan afgesproken in het contract, dat onder 
Belgisch recht is gesloten. De commissie stapte daarop naar de rechtbank in Brussel. Die laat 
beide partijen op 26 mei uitgebreid aan het woord en wil de maand erop een oordeel vellen 
over het conflict. Bron: AD, 28 april 2021. 
 
De Gezondheidsraad hoopt zich 'zo snel mogelijk' te buigen over een nieuw advies over het 
vaccin van AstraZeneca, maar wacht nog op informatie van EMA. ‘Als het rapport met de 
onderliggende data van het EMA wordt gepubliceerd, kunnen wij aan de slag', aldus een 
woordvoerder, die hoopt het 'een dezer dagen' te hebben. 
 
Hoe lang het advies daarna op zich laat wachten, is lastig te voorspellen. Minister De Jonge 
wil graag weten of de nieuwe informatie aanleiding geeft om de leeftijdsgrens voor gebruik van 
het AstraZeneca-vaccin te verlagen. Het EMA meldde vrijdag dat de voordelen van het vaccin 
groter zijn dan de nadelen. Nu wordt het middel alleen ingezet bij 60- tot 64-jarigen. Bron: De 
Stentor, 27 april 2021.   
 
Mensen die dit jaar zestig worden - geboren in 1961 - krijgen na 
donderdag een uitnodiging om een coronaprik te komen halen. Vanaf dinsdag kunnen 
zo'n 250.000 mensen online al een afspraak tot vaccinatie inplannen via 
www.coronavaccinatie-afspraak. Zij krijgen hun prik op een van de ruim 100 GGD-
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vaccinatielocaties en ontvangen daar het vaccin van BioNTech/Pfizer. Het gaat om bijna 
250.000 mensen. Bron: De Stentor,  27 april 2021. 

Het RIVM laat weten dat er bij het sturen van de uitnodigingen voor 
vaccinatie niet specifiek wordt gekeken naar de schoolvakantie en 
de spreiding daarvan. De prikvolgorde is gestoeld op leeftijd, aldus een woordvoerder van het 
rijksinstituut. Daarvan wordt alleen afgeweken als er een medische noodzaak is om 
iemand eerder te prikken. De noorderlingen - die als eerste schoolvakantie hebben - zijn dus 
niet als eerste aan de beurt voor vaccinatie. Mensen die op vakantie gaan, hoeven niet bang 
te zijn om hun prikafspraak te missen. Na ontvangst van een uitnodiging kan de dag waarop 
ze zich laten inenten zelf worden gekozen. Bron: De Stentor, 27 april 2021.  

Vanavond en vannacht kunnen er geen afspraken worden gemaakt voor een coronatest 
of vaccinatie bij de GGD. Er vindt dan technisch onderhoud plaats aan de systemen die de 
GGD's gebruiken voor het maken en verwerken van test- en vaccinatieafspraken.  

De landelijke afsprakennummers zijn al om 19.30 uur gesloten. Zij zijn vanaf morgenochtend 
8.00 uur weer bereikbaar. Voor zorg- en onderwijspersoneel is het landelijke coronatest 
prioriteitsnummer zoals altijd om 07:30 uur al te bellen.  

Ook coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl zijn tijdens het onderhoud niet 
beschikbaar. Daarom is het tussen 20.00 en 7.00 uur ook niet mogelijk om online een 
afspraak in te plannen. 

Het technisch onderhoud beïnvloedt ook de werkzaamheden bij de GGD-regio’s. Zij kunnen 
tijdens het onderhoud telefonisch geen afspraken verwerken of gegevens inzien. Wie een 
afspraak heeft staan voor 28 april na 19.30 en géén bericht krijg van de betreffende GGD, kan 
er vanuit gaan dat de afspraak doorgaat, zegt de GGD. Bron: AD, 28 april 2021.  

Vanaf deze week worden mensen uit het geboortejaar 1961 uitgenodigd voor 
een coronavaccinatie, terwijl sommige mensen uit de geboortejaren 1956 tot en met 1960 nog 
wachten op hun prik. Die groep wordt gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca, dat 
afgelopen weken kampte met tegenvallende leveringen. 

De vaccins van AstraZeneca worden per provincie uitgeleverd aan de huisartsen. Om 
logistieke redenen krijgen niet alle provincies bij elke levering door de fabrikant evenveel 
vaccins uitgedeeld, legt een woordvoerster van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) uit. Zo hebben de noordelijke provincies in één keer alle vaccins voor de hele 
leeftijdsgroep gekregen. ‘Dat is handiger dan langs alle provincies rijden.’ 

Het kan dus zijn dat in sommige provincies alle mensen uit de leeftijdsgroep al zijn geprikt, 
terwijl in andere regio's mensen nog steeds wachten. In totaal zijn er zo'n één miljoen mensen 
die tussen 1956 en 1960 zijn geboren. Hoeveel van hen nog wachten op een prik, kan het 
RIVM niet zeggen. Bron: AD, 28 april 2021. 

BioNTech heeft 'vertrouwen' in werkzaamheid van Pfizer-vaccin tegen Indiase variant. 
BioNTech, het biotechnologiebedrijf dat meewerkte aan het vaccin van Pfizer, heeft er 
vertrouwen in dat zijn vaccin voldoende doeltreffend zal zijn tegen de Indiase variant. Dat zei 
de oprichter van het bedrijf Ugur Sahin tijdens een persconferentie. ‘De tests zijn nog gaande, 
maar de Indiase variant heeft mutaties die we al bestudeerd hebben en waartegen ons vaccin 
werkt.’ Bron: De Morgen, 28 april 2021.  

Huisartsen geven de door hen gezette coronavaccinaties soms pas later door. Daardoor loopt 
de registratie van het werkelijk aantal coronaprikken dat in Nederland is gezet wat achter. 
Het RIVM gaat duizenden huisartsen en zorginstellingen daarom op het hart drukken de 
gegevens in te voeren in het landelijke systeem. 
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Volgens het Outbreak Management Team staat naar schatting zeventig procent van het 
aantal gezette vaccinaties in het landelijke vaccinatieregister. Negentig procent van 
registraties komt van de GGD'en. Vooral van huisartsen en instellingen ontbreekt informatie. 
Dit bemoeilijkt de evaluatie van het vaccinatieprogramma. 

Het RIVM, dat ook in het OMT zetelt, benadrukt het belang van een complete registratie, maar 
weet dat er geen sprake is van kwade wil. De huisartsen hebben het druk genoeg en 
vaccineren lang niet allemaal dagelijks. ‘Het kan zijn dat huisartsen denken 'we sparen de 
vaccinaties even op', om de registratie dan later te doen.' Bron: AD, 28 april 2021. 

Plotseling waren er 700.000 extra prikken gezet, hoe kan dat? Opeens schoot het aantal 
coronavaccinaties in Nederland omhoog van ruim drie naar bijna vier miljoen. Dat totaal is 
een optelsom van registraties, aannames en schattingen. Die methode wekt verbazing, zelfs 
in het buitenland. ‘De rapportage van vaccinaties door Nederland is erg slecht en verwarrend.’ 

Eind januari gebeurde het al een keer op zomaar een zondagavond, en deze dinsdag was het 
weer zover: plotseling maakt het aantal gezette coronaprikken op het coronadashboard van 
de overheid een bijna wonderbaarlijke sprong omhoog. Turfden het RIVM en het ministerie 
van Volksgezondheid in de loop van de dag nog iets meer dan 3,1 miljoen inentingen; ‘s avonds 
was de mijlpaal van 4 miljoen prikken ineens binnen handbereik met maar liefst 3,9 miljoen 
vaccinaties. Plots bevindt Nederland zich niet meer in de Europese kelder, maar doen we 
volgens het ECDC leuk mee in de subtop.  Bron: AD, 15 april 2021. 

Miljardairskoppel Bill en Melinda Gates trapten vandaag de Go Give One-campagne af. De 
stichting van het filantropenpaar wil, samen met bedrijfs-, religieuze en wereldleiders, vijftig 
miljoen mensen wereldwijd inspireren om een kleine donatie te doen aan het internationale 
vaccinatieprogramma Covax. 

Covax, dat voorziet in vaccins voor armere landen, heeft drie miljard dollar nodig om volgend 
jaar dertig procent van de inwoners van tweeënnegentig lagelonenlanden te kunnen inenten. 
Dat geld moet via giften aan Go Give One en afspraken tussen rijkere landen op tafel komen. 
Het streven is om mensen te bewegen zo'n tien dollar over te maken, zo'n acht euro. 

De vaccinaties kosten pakweg vijf dollar - vier euro - per stuk. Inmiddels heeft Facebook al 
toegezegd om de campagne te steunen via een wervingsactie en om zelf vijf miljoen dollar over 
te maken. De Go Give One-initiatiefnemers hopen dat andere bedrijven het voorbeeld van 
Facebook volgen en de actie onder personeel en klanten promoten. Bron: AD, 28 april 2021.  

Farmaceutisch bedrijf Moderna gaat zijn productiecapaciteit voor coronavaccins flink 
verhogen. Het Amerikaanse bedrijf investeert in nieuwe productielijnen en kan daardoor 
volgend jaar tot drie miljard doses leveren. Dit jaar worden dat er tussen de achthonderd 
miljoen en één miljard. Eerder ging Moderna voor dit jaar uit van minimaal zevenhonderd 
miljoen vaccins. 

Moderna steekt onder meer geld in nieuwe productielijnen in Zwitserland en Spanje en ook 
de productie in de Verenigde Staten wordt opgevoerd. Omdat de investeringen nu worden 
gedaan, verwacht Moderna dat de extra capaciteit laat dit jaar en begin volgend 
jaar beschikbaar wordt. 

De precieze hoeveelheid vaccins die de farmaceut kan leveren, hangt onder meer af van de 
aard van de bestelling. Eén coronavaccin van Moderna bestaat nu uit honderd 
microgram, maar bij derde doses die bedoeld zijn om de immuniteit weer op peil te brengen 
zou dat de helft kunnen zijn. Ook voor kinderen zou vijftig microgram volstaan. 

Verder liet Moderna weten dat het vaccin volgens nieuwe gegevens tot drie maanden goed 
blijft bij normale koelkasttemperaturen. Het bedrijf ziet dat als een mogelijke doorbraak bij 
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het benutten van vaccins met de mRNA-techniek in gebieden die moeilijk te bereiken zijn of 
waar minder beschikking is over gespecialiseerde vriezers. 

De mRNA-techniek gebruikt de genetische code van de uitsteeksels van het coronavirus, de 
zogeheten messenger-RNA (mRNA). Die code zit in kleine vetbolletjes, die worden geïnjecteerd. 
Ook het vaccin van Pfizer/BioNTech werkt volgens deze methode. Bron: AD, 29 april 2021. 

Mensen die weinig vertrouwen hebben in de overheid of slecht kunnen rondkomen 
zijn veel minder geneigd zich te laten prikken tegen het coronavirus. Onderzoekers van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Haagse Hogeschool 
waarschuwen voor een sociale kloof in de vaccinatiebereidheid. Ze raden de overheid aan 
om mensen uit kwetsbare groepen niet alleen een vaccinatieoproep te sturen, maar ze ook 
proactief te benaderen. 

Bij voorkeur gebeurt dat door mensen die zij vertrouwen. Dat kan de huisarts zijn, maar 
leiders van religieuze organisaties en jongerenwerkers zouden ook kunnen bijdragen aan het 
overtuigingsoffensief, schrijven de wetenschappers. Bron: AD, 29 april 2021. 

Het aantal mensen in Europa dat volledig is ingeënt tegen het coronavirus, 
ligt inmiddels hoger dan het aantal vastgestelde besmettingen. Dat maakte de regionale 
topman bekend van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Directeur Hans Kluge zei donderdag dat 462 dagen geleden de eerste coronagevallen zijn 
vastgesteld in Europa. Sindsdien heeft volgens de WHO 5,5 procent van de bevolking het virus 
opgelopen, terwijl 7 procent van de Europeanen inmiddels volledig is gevaccineerd. 

De WHO rekent meer dan vijftig landen tot Europa. Het gaat om EU-lidstaten als Nederland, 
maar ook om landen als Kazachstan en Oezbekistan in Centraal-Azië. In de regio zijn 
ongeveer 51 miljoen besmettingen geregistreerd, waarvan bijna 1,37 miljoen in de afgelopen 
week. 

Kluge stelde dat in totaal ongeveer 215 miljoen vaccindoses zijn toegediend in Europa. Zo'n 
16 procent van de bevolking zou tenminste één dosis hebben gehad. Van de meeste 
coronavaccins worden twee doses toegediend voor maximale bescherming. Bron: AD, 29 april 
2021. 

Volgens het ministerie van Volksgezondheid blijft het streven dat iedere volwassene die 
dat wil begin juli een eerste coronaprik kan krijgen. Ook het plan om in de tweede helft 
van mei alle 60-plussers en mensen met een hoog medisch risico te hebben geprikt, hoeft 
volgens het ministerie niet te worden bijgesteld.  

Vandaag bleek dat deze week minder coronavaccins worden toegediend dan eerder werd 
verwacht. 

Gisteren was het RIVM druk met het herstellen van een programmeerfout van eerder deze 
maand, waardoor het aantal gezette vaccinaties met 220.000 moest worden bijgesteld. 
Daarom kon het aantal geschatte prikken voor komende week pas vandaag worden bijgesteld, 
aldus het ministerie. Volgens het RIVM zelf heeft de aanpassing van donderdag overigens wel 
degelijk te maken met tegenvallende leveringen. 

Deze week verwacht Nederland een uitzonderlijk grote levering vaccins, zo'n 1,4 miljoen in 
totaal. Ook komende tijd blijft de levering van met name Pfizer/BioNTech hoog. Daardoor zal 
het vaccinatiecijfer aankomende tijd volgens het ministerie flink stijgen. Bron: AD, 29 april 
2021. 

RIVM stelt vaccinatiecijfers bij: 220.000 prikken minder gezet door programmeerfout. 
Het geschatte aantal coronavaccinaties is met tweehonderdtwintig duizend naar beneden 
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bijgesteld. Dat meldt het RIVM. Door ‘een programmeerfout’ zijn op 13 april te veel vaccinaties 
gerapporteerd. Op die dag voerde het instituut een nieuwe rekenmethode in en werden 
achterstanden weggewerkt. Het aantal gezette prikken schoot in één keer met ongeveer 
zevenduizend omhoog. Een overschatting, zo blijkt nu. 

Het RIVM schat na de correctie in dat tot en met afgelopen dinsdag bijna 5,2 miljoen vaccins 
zijn toegediend. De wijzigingen zijn vandaag doorgevoerd op het coronadashboard van de 
overheid. De correctie heeft geen invloed op het verloop van het vaccinatieprogramma, aldus 
het RIVM.  De nieuwe berekening is volgens het instituut gecontroleerd en goedgekeurd door 
een externe partij.  

Tijdens het programmeren van de nieuwe rekenmethode is een fout gemaakt, waardoor het 
aantal gezette vaccinaties door huisartsen en zorginstellingen met zo’n tien procent is 
overschat. Voor het totaal aantal gezette vaccinaties, waar ook de prikken die door GGD’en 
zijn gezet bij zijn gerekend, is de overschatting zo’n vier procent. 

RIVM-vaccinatiebaas Jaap van Delden gaf afgelopen zaterdag in een interview met deze site al 
toe dat hij niet zeker wist of het aantal vaccinaties dat op het coronadashboard werd gemeld 
klopte. Zo'n twee miljoen prikken van het totaal van toen bijna vijf miljoen waren gebaseerd 
op schattingen, stelde Van Delden. ‘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.’ 

Het Outbreak Management Team (OMT) uitte in zijn jongste advies zorgen over het 
achterblijven van de registratie van het aantal gezette coronavaccins. Volgens het OMT staat 
naar schatting 70 procent van het aantal gezette vaccinaties in het landelijke 
vaccinatieregister. 90 procent van die geregistreerde vaccinaties komt van de GGD’en. Vooral 
van huisartsen en instellingen ontbreekt informatie. 

Om toch zo precies mogelijk in te kunnen schatten hoeveel mensen gevaccineerd zijn, maakt 
het RIVM dus gebruik van een schattingsmethode. Die is onder meer gebaseerd op het aantal 
geleverde vaccins en een inschatting van het percentage vaccin dat wordt verspild (zo’n 1 
procent). Het RIVM roept huisartsen en zorginstellingen op achterstallige vaccinregistratie bij 
te werken.  

Ook internationaal was kritiek over de manier waarop Nederland zijn prikken registreert. 
Edouard Mathieu, hoofd data bij Our World In Data, dat een wereldwijd veel geraadpleegde 
website bijhoudt waarop de vaccinaties per land worden vergeleken, zei dat de rapportage van 
het prikken in Nederland ‘erg slecht’ is. Hij vindt het onvoorstelbaar dat een schatting als 
officiële statistiek wordt gebruikt. ‘Het is moeilijk te begrijpen dat nu de vaccinatie al zolang 
bezig is, er nog steeds zo’n verwarrend verschil zit tussen het geregistreerde en geschatte 
aantal prikken’, stelde Mathieu. 
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RIVM-vaccinatiebaas Jaap van Delden  © Marnix Schmidt 

Het totaal aantal prikken op het coronadashboard komt na de correctie van vanochtend uit 
op 5.176.010. Hierbij gaat het om de prikken die tot en met 27 april zijn gezet. Opvallend is 
dat de verkeerde berekening van 220 duizend prikken niet de enige wijziging in de getallen is. 
Ook de dagtotalen van afgelopen week zijn allemaal veranderd. Het gaat steeds om een verschil 
van enkele duizenden prikken. 

De weekdoelstelling van afgelopen week, 729 duizend inentingen, werd in elk geval niet 
gehaald. Het aantal vaccinaties kwam net boven de 600 duizend uit. Voor deze week is het 
doel om uit te komen op bijna 650 duizend prikken. 

In de komende weken zou het tempo stevig moeten worden opgevoerd. Volgens de 
leveringsplanningen zouden er deze week meer dan 1,2 miljoen vaccins het land 
binnenkomen.  Bron: AD, 29 april 2021.   

Niemand weet hoeveel prikken er precies zijn gezet: ‘Overheid zou zaakjes veel beter 
op orde moeten hebben’ 

De berekening van het aantal toegediende coronavaccins blijft rammelen. Voor de tweede keer 
in korte tijd kwam het RIVM met een forse bijstelling, ditmaal naar beneden. Niemand weet 
hoeveel prikken er precies zijn gezet en dat is lastig, stelt onder meer OMT-lid Marion 
Koopmans. 

De berekening van het aantal gezette coronaprikken in Nederland heeft wel wat weg van een 
vliegtuig dat last heeft van turbulentie. Twee weken geleden vloog het vaccinatietotaal door 
een nieuwe berekening opeen met ruim zevenhonderdduizend vaccinaties omhoog, 
vanochtend was daar door een correctie op die eerdere stijging plots weer een duikeling van 
ruim tweehonderdduizend prikken. Bron: AD, 29 april 2021. 

Door een administratieve fout hebben vandaag 40.000 mensen die in 1963 zijn geboren 
te vroeg een uitnodiging voor een coronaprik ontvangen, meldt het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De leeftijdsgroep is eigenlijk nog niet aan de beurt voor 
een vaccin, maar de mensen die toch al een uitnodiging ontvingen, mogen bij wijze van 
uitzondering wel een afspraak maken bij de GGD. 

Deze week ontvangen mensen geboren in 1955 en de eerste mensen uit 1961 een uitnodiging 
voor een coronaprik. Daarna zijn dan eigenlijk eerst nog de mensen geboren in 1962 aan de 
beurt, voor die uit 1963 in aanmerking komen voor het vaccin. Mensen die tussen 1956 en 
1960 zijn geboren worden niet via de GGD, maar via de huisarts ingeënt. Bron: AD, 29 april 
2021.  
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Farmaceut Moderna levert 500 miljoen doses van zijn coronavaccin aan Covax, een 
internationaal programma dat vaccins beschikbaar stelt aan armere landen. Naar 
verwachting zullen 34 miljoen doses in het laatste kwartaal van dit jaar worden geleverd, 
meldt de internationale organisatie en mede-initiatiefnemer Gavi. 

De overige 466 miljoen doses volgen in 2022. Moderna laat weten het vaccin voor de laagste 
prijs aan te bieden, maar geeft geen verdere details over de gesloten overeenkomst. Het bedrijf 
is niet de enige farmaceut met afspraken met Covax. Via dit initiatief zijn sinds februari 49 
miljoen doses van coronavaccins aan meer dan honderd landen geleverd, voornamelijk die 
van AstraZeneca. Bron: AD, 3 mei 2021.  
 
De wetenschappelijke commissie die de Canadese regering adviseert over het vaccinatiebeleid, 
heeft aangeraden om het coronavaccin van Johnson & Johnson alleen nog te gebruiken 
bij mensen van 30 jaar en ouder. Dat gold in Canada ook al voor het vaccin van AstraZeneca. 

Het gezondheidsagentschap Health Canada had op 5 maart nog toestemming gegeven voor 
het gebruik van het vaccin, waarvan slechts één dosis nodig is, bij mensen van 18 jaar en 
ouder. Maar de verdeling van de eerste 300.000 vaccins werd vrijdag door het ministerie van 
Volksgezondheid uitgesteld wegens bezorgdheid over de kwaliteit. 

Eerder op dag maakte Denemarken al bekend te stoppen met Johnson & Johnson, nadat er 
verschillende meldingen van een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes 
waren gesignaleerd in de Verenigde Staten. 

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA oordeelde eind april dat de zeer zeldzame 
bijwerking in de bijsluiter moest worden opgenomen, maar dat de voordelen nog steeds 
ruimschoots de doorslag geven.  Bron: AD, 4 mei 2021,  

De komende drie weken stuurt het RIVM vaccinatie-
uitnodigen naar ongeveer 1,5 miljoen mensen die vanwege hun medische 
toestand extra risico lopen bij een coronabesmetting. Deze groep wordt ook elk jaar 
uitgenodigd voor een griepprik. Het gaat om personen met bijvoorbeeld diabetes mellitus, 



46 

 

mensen met een afweerstoornis en mensen met problemen 
aan luchtwegen, longen, hart of nieren. 

De uitnodigingen gaan vanaf donderdag de komende drie weken de deur uit. De groep bestaat 
uit mensen die tussen 1961 en 2003 zijn geboren. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech 
of van Moderna en kunnen terecht bij de GGD's. Sommigen van hen die een uitnodiging 
krijgen, zijn mogelijk al gevaccineerd. Zij hoeven geen nieuwe afspraak te maken. ‘Wie al 
gevaccineerd is, mag de tweede uitnodiging weggooien.' Bron: AD, 4 mei 2021. 

Het vaccin dat Pfizer samen met BioNTech ontwikkelde, levert de farmaceut dit jaar 
naar schatting 26 miljard dollar - zo'n 21,7 miljard euro - op. Daarmee is het vaccin goed 
voor ruim een derde van de omzet die het bedrijf dit jaar verwacht te behalen. 
 
Voor dit jaar rekent Pfizer erop 1,6 miljard doses van het coronavaccin af te leveren. 
Daarnaast wordt al met landen onderhandelt over deals voor na dit jaar. Die zijn al gesloten 
met Israël en Canada en lopen er gesprekken met andere landen. Bron: AD, 4 mei 2021. 

 

Doel, foto Kristof Pieters 

 

Toeristen massaal naar Doel: ‘Nooit gedacht dat er zoveel volk zou 

rondlopen in een spookdorp’ 

De politie heeft zondagmiddag voor de eerste keer het Scheldedorp Doel afgesloten voor 
verkeer omdat het té druk was. Al enkele weekends is er een enorme toestroom van toeristen. 
Dankzij het verhoogde toezicht bleef het dit keer overal wel rustig. Zondagavond eindigde 
echter in mineur met een brandstichting. 

Zondagmiddag 14 uur. De politie vindt het mooi geweest en besluit hekken te plaatsen op de 
Engelsesteenweg, de enige toegangsweg naar Doel. ‘We doen dit wanneer alle parkeerplaatsen 
in het dorp zijn ingenomen’, zegt commissaris Rob De Jonghe. ‘Mensen wandelen op straat 
en als er te veel auto’s beginnen te manoeuvreren komt de veiligheid in het gedrang. Enkel 
bewoners of mensen met een geldige reden worden nog doorgelaten.’  Bron: BN De Stem, 26 
april 2021.   
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Aantal meldingen jeugdoverlast en verward gedrag in Breda is fors 
gestegen 
 
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is fors gestegen, blijkt uit de rapportage 
Veiligheidsbeeld Breda waarin het eerste kwartaal van 2020 wordt vergeleken met het eerste 
kwartaal in 2021. De jeugdoverlast ging van 108 naar 290 meldingen. Opmerkelijk ook is de 
toename van meldingen van personen met verward gedrag, dat ging van 297 naar 545. 
 
Beide stijgingen houden volgens de rapportage, van de hand van burgemeester Paul Depla, 
verband met de coronacrisis. Het aantal meldingen van jeugdoverlast verdubbelde al van 2019 
naar 2020. In het eerste kwartaal van 2021 stijgt het aantal meldingen verder en is zelfs bijna 
drie keer zo hoog als in dezelfde periode in 2020. Bron: BN De Stem, 26 april 2021. 
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De confrontatie met mensen die op straat afwijkend gedrag vertonen, kan angst inboezemen. 
Maar volgens Parnassia zijn de meeste mensen niet gevaarlijk. © Marcel Jurian de Jong 
 

 

 

Boa's op de Dam © EPA 
 

Ook deze keer moet Koningsdag sober blijven: politie alert op drukte en 
excessen 
 
Er zijn nergens grote evenementen of vrijmarkten en de terrassen zijn nog dicht, toch staan 
gemeenten, boa's en de NS op scherp op Koningsdag. ‘We monitoren de drukte gedurende de 
hele dag.’ 
 
Koningsdag moet dit jaar, vanwege de coronamaatregelen, opnieuw sober gevierd worden. 
Volksverhuizingen voor massale samenkomsten in de grote steden zijn niet gewenst. Ook het 
bezoek van de koninklijke familie (aan Eindhoven) speelt zich voornamelijk online af. De 
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geplande versoepelingen van het kabinet, met de middagopenstelling van de terrassen en 
winkelen zonder afspraak, gaan pas een dag later in. Toch zijn bestuurders en 
toezichthouders in de grote steden alert: enkele grote steden roepen hun inwoners expliciet 
op thuis of in de eigen buurt te blijven. 
 
Eindhoven, de stad waar de koning zijn verjaardag viert, vraagt alle Eindhovenaren thuis te 
blijven. ‘We verzoeken iedereen de dag die we voor de koning, koningin en de prinsessen 
hebben georganiseerd digitaal te volgen.’ Steden als Utrecht, Den Haag en Groningen laten 
weten geen extra maatregelen te nemen, maar ‘de drukte wel goed te monitoren’. In geen van 
die steden staan (grote) activiteiten gepland. Wat er is georganiseerd, is online te volgen. In 
Rotterdam is al besloten om de wegen naar het Kralingse Bos de hele Koningsdag preventief 
af te sluiten.  
 
Burgemeester Halsema van Amsterdam, de stad die op een ‘normale’ Koningsdag overloopt 
door ruim 300.000 bezoekers van buiten, stelde al ‘dat Koningsdag zo grondig mogelijk is 
voorbereid’. ‘Er zal worden gehandhaafd op excessen.’ De NS verwacht niet dat mensen ‘en 
masse’ naar Amsterdam reizen. ‘Maar we monitoren de hele dag of het te druk wordt, want 
het is moeilijk in te schatten.’ Bron: AD, 26 april 2021.  
  

 

Bloemen op de doodskist in de aula tijdens een uitvaart  © ANP  
 
 

Regels voor uitvaarten versoepelen, maar is er echt meer ruimte voor 
rouwenden? 
 
Vanaf woensdag mogen meer mensen aanwezig zijn bij een begrafenis of crematie. Of dat lukt 
is nog maar de vraag, vrezen uitvaartverzorgers in deze regio. Want andere maatregelen die 
meer bezoekers mogelijk maken versoepelen niet. Is er voldoende ruimte voor meer 
rouwenden? 
 
Als het coronavirus rondwaart is de dood dichterbij. Juist in deze periodes mogen minder 
mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. Al een jaar lang schommelt het aantal bezoekers van 
dertig naar honderd en, sinds eind januari, terug naar vijftig. Maar vanaf woensdag wordt de 
vervelende en pijnlijke maatregel versoepeld. De maximale groepsgrootte gaat naar honderd 
personen. Bron: De Stentor, 26 april 2021. 
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Ondernemers  

Ook de danssector heeft te lijden onder de coronacrisis. Veel dansscholen dreigen failliet te 
gaan door de lockdown. Pas op 11 mei kunnen de voetjes er weer van grond. 29 april is echter 
sinds 1982 de internationale Dag van de Dans en dansscholen grijpen die dag aan om 
aandacht te vragen voor de vereenzaming tijdens de crisis. Om 17.15 uur moet in 
Nederland overal worden gedanst. 

‘We roepen iedereen op om mee te doen en zo de danssector te steunen. Er zal niet alleen bij 
de dansscholen gedanst worden, maar overal, dus op de straat, pleinen, parken, op balkons, 
in de tuin, op het werk’, aldus Stichting Dansondernemers Nederland. Deelnemers wordt 
gevraagd foto's en filmpjes op sociale media te zetten met 
hashtag #dansinactie en #dansbeweegtje. Bron: AD, 26 april 2021. 

De Efteling heeft in 2020 een verlies geleden van 14,5 miljoen euro. Het attractiepark in 
Kaatsheuvel was het afgelopen jaar in totaal veertien weken gesloten in verband met het 
coronavirus, wat resulteerde in maar 2,9 miljoen bezoekers. In 2018 en 2019 waren dat er 
nog ruim vijf miljoen. Het pretpark spreekt over 'het slechtste jaar ooit’. Bron: AD 26 april 
2021.  

Het is zowel voor ondernemers als de samenleving van groot belang dat testen voor 

toegang snel wettelijk mogelijk wordt. Dat schrijven ondernemersorganisaties VNO-NCW 
en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer die woensdag debatteert over de 
Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19. 

‘Voor ondernemers is het belangrijk dat het instrument van toegangstesten beschikbaar is om 
hun zaak eerder of op grotere schaal weer te kunnen openen dan op grond van het 
epidemiologisch beeld mogelijk zou zijn. Zeker voor een sector als de evenementenbranche is 
de verwachting dat testen voor toegang nog geruime tijd noodzakelijk zal zijn om überhaupt 
iets te kunnen ondernemen. Met testen worden bovendien besmette mensen eruit gepikt die 
zich anders niet zouden laten testen. Zo draagt het dus bij aan het indammen van het virus.’ 
Bron: AD, 26 april 2021.  

Last minute een outfit shoppen, zonder afspraak meubels kopen en even snel langs bij 

een huishoudwinkel, het kan vanaf woensdag weer. Winkeliers zijn blij dat klanten dan 
weer spontaan hun zaak kunnen bezoeken. De bedrijven bereiden zich voor op méér klanten 
en het regelen van de veiligheid. 

De regels zijn strenger dan voor de sluiting van de winkels in december toen er één klant per 
tien vierkante meter binnen mocht zijn. Nu geldt dat voor elke vijfentwintig vierkante meter 
er één klant ontvangen mag worden. Of twee klanten per verdieping, ongeacht de grootte van 
de winkel. Kinderen tot en met twaalf jaar worden niet meegeteld. 

Bij IKEA staan de dranghekken buiten klaar om eventuele rijen overzichtelijk te houden. In 
de vestiging Amsterdam kunnen negenhonderd klanten tegelijk binnen zijn volgens de regels 
van de overheid. Vóór corona liepen vaak ruim 2700 klanten tegelijk rond in de meubelketen. 
Het is dus spannend hoe het zal gaan vanaf woensdag, beaamt de directeur van IKEA 
Nederland, Paul de Jong. Hij hoopt dat mensen hun gezond verstand gebruiken en alleen 
komen als ze echt iets nodig hebben. 

Ook last minute een outfit shoppen bij modewinkelketen H&M kan weer na lange tijd. ‘We 
vinden het heel fijn dat we nu ook weer klanten welkom kunnen heten voor een spontaan 
winkelbezoek zonder tijdslimiet’, laat een woordvoerster weten. Ook Blokker is blij weer 
klanten te mogen ontvangen zonder afspraak. ‘Het niet meer hoeven inplannen van afspraken, 
minstens vier uur voor het bezoek, maakt het allemaal veel makkelijker’, aldus een 
woordvoerster. ‘Zondag bestonden we 125 jaar, dus dat maakt de heropening extra feestelijk.’ 
Bron: AD, 26 april 2021.   
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Testen voor toegang: Diergaarde Blijdorp 

Diergaarde Blijdorp opent vrijdag de deuren voor 4000 bezoekers als onderdeel van de 
pilotserie Testen voor Toegang. De beschikbare kaarten waren binnen een mum van 
tijd uitverkocht, maar de Rotterdamse dierentuin heeft nog wel enkele plekken voor 
abonnementshouders vrijgehouden. 

Blijdorp zou ook aankomend weekend open zijn, maar daar werd dinsdag van afgezien. Eerder 
deze maand gingen ook Artis en Ouwehands Dierenpark in Rhenen open als pilot. Volgens de 
routekaart van de overheid is het vooruitzicht nu dat dierentuinen op 11 mei weer beperkt 
open kunnen, zonder dat een sneltest noodzakelijk is. 

Bij Testen voor Toegang mogen bezoekers op aangewezen dagen naar musea, dierentuinen, 
pretparken en theaters, op vertoon van een negatieve coronatest. Eenmaal binnen gelden 
allerlei veiligheidsmaatregelen, zoals voldoende afstand houden en mondkapjes dragen in 
binnenruimtes. 

Blijdorp stelt dat zij bezoekers ook ‘een veilige dag uit kan bieden zonder coronatests', onder 
andere omdat de bezoekers zich vooral in de buitenlucht begeven.  Bron: AD, 30 april 2021. 

 

@ ANP — De Rotterdamse Diergaarde Blijdorp opent vrijdag voor 4000 bezoekers 

Situatie nijpend rond Nijmegen: Beuningen telt hoogst aantal 
besmettingen in half jaar 
 
De situatie rond de coronabesmettingen is in onze regio het meest nijpend in en rond 
Nijmegen. Zo kent Mook en Middelaar de voorbije zeven dagen ineens de op een na grootste 
stijging van het aantal nieuwe infecties van heel het land. En heeft Beuningen al heel lang 
niet meer zoveel mensen met een positieve test gehad dan de afgelopen week. 
 
In Beuningen raakten in zeven dagen bijna vijf op de duizend mensen besmet: is meer dan 
een half jaar geleden dat het er ook zó veel waren. Ook in Berg en Dal worden vergelijkbare 
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aantallen mensen besmet. En net als in Beuningen is dat ook vele tientallen procenten meer 
dan een week eerder. 
 
 
Neder-Betuwe zijn zelfs zesentachtig procent meer positieve testuitslagen gevonden dan in de 
week hiervoor. Dat is vergeleken met Mook en Middelaar op zich nog weinig: daar was er 
sprake van een verdrievoudiging. Belangrijk om hierbij te vermelden is wel dat het in die 
gemeente nog steeds om relatief lage aantallen gaat. 
 
Nijmegen zelf kent ook nog steeds een sterkere groei van het aantal nieuwe besmettingen dan 
het landelijk gemiddelde. Het aantal van 622 besmettingen die er deze week werden gevonden 
is vergelijkbaar met de aantallen rond kerst, toen het virus ook zorgde voor pieken in de 
besmettingscijfers. 
 
Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal landelijk ongeveer gelijk gebleven. 
Tussen gisterochtend en vanochtend zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) 8079 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 21 minder vergeleken met de 
voorgaande dag. Vergeleken met een week eerder is er de afgelopen zeven dagen wel een 
toename van acht procent. Bron: AD, 25 april 2021.  
 
 

Boete bij boterham achter het stuur: ‘hou je hoofd gewoon bij het verkeer 
 
’Automobilisten die betrapt worden op afleiding, krijgen dit jaar veel sneller een boete. Zelfs 
bij het eten van een boterham achter het stuur kan je al een bon krijgen, zegt Wout van Norel, 
politiechef in de Gelderse streek De Liemers. ‘Als het betekent dat je het overige verkeer in 
gevaar brengt, kun je daar zeker voor beboet worden.’ 
 
De politie in de Liemers wil dat het aantal ongevallen waarbij één of meerdere gewonden vallen, 
minder wordt. ‘Wij zien al een tijd dat er meer ongelukken gebeuren waarbij betrokkenen 
letsel oplopen, soms met zware verwondingen’, zegt Van Norel. ‘In veel gevallen komt dat door 
afleiding achter het stuur.’ Bron: AD, 26 april 2021. 
 

Storing in CoronaCheck-app verholpen 

Testen voor Toegang meldt dat de storing in de CoronaCheck-app, waardoor niet iedereen een 
testbewijs kreeg die toegang geeft tot een proefevenement, is verholpen. Ook is de storing bij 
testbedrijf Need Health Care opgelost, waardoor geen vertraging in het ontvangen van de 
testuitslag meer optreedt. De corona-app bleek moeite te hebben met speciale tekens in 
de achternamen van deelnemers. Iedereen kan weer een QR-code laten scannen bij 
evenementen. Het laten zien van een geprinte testuitslag, is niet meer nodig. Bron: AD 26 
april 2021.  

 

CoronaMelder-app tijdelijk buiten gebruik 

Het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, meldt dat de CoronaMelder-app 
tijdelijk geen meldingen over besmette gebruikers geeft wegens privacyproblemen. Minister 
De Jonge heeft daartoe vandaag besloten, omdat Android-telefoons de codes die app gebruikt 
niet veilig opslaat. 

Het stopzetten voorkomt dat gebruikers van de app in Nederland gekoppeld kunnen worden 
aan gegevens die toegankelijk zijn voor derden via het systeem van Google. Dat verzamelen en 
inzien van de codes zou niet mogelijk moeten zijn, maar op Android-telefoons kan dit dus 
blijkbaar wel. 
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‘De privacy van gebruikers staat altijd voorop. Hoewel de oplossing van het probleem bij 
Google ligt, kan ik wel de gevolgen beperken. Daarom nemen we dit besluit', laat De Jonge 
weten. Nederland is op 22 april op de hoogte gebracht van het probleem via het Europese 
eHealth Netwerk, waarna het ministerie een technisch onderzoek instelde.  

Afgelopen maandag is de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van het mogelijke 
datalek bij Google. Het techbedrijf, dat zelf nog niet op de hoogte was van het euvel, zei 
vandaag het probleem te hebben verholpen. Om te onderzoeken of Google het lek 
daadwerkelijk heeft gedicht, worden er de komende 48 uur geen codes van Nederlandse 
gebruikers gedeeld. Bron: AD, 28 april 2021.  

De CoronaMelder-app zal de komende dagen geen meldingen meer sturen. Op Android-
telefoons bleken persoonlijke gegevens onveilig te worden opgeslagen. Google zegt dat het lek 
is gedicht, maar coronaminister Hugo de Jonge wil dit eerst nog controleren. Bron: AD, 29 
april 2021. 

Voor de bestrijding van de epidemie maakt het niet heel veel uit dat 
de CoronaMelder gebruikers twee dagen geen meldingen geeft als zij in de buurt zijn geweest 
van een besmet persoon, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft de melder tijdelijk uit de lucht gehaald, 
om te controleren of privacyproblemen met de app zijn opgelost. 

Volgens het RIVM heeft de CoronaMelder de meeste toegevoegde waarde als mensen 
veel onbekende contacten hebben. Zulke contacten hebben mensen nu vanwege de nog steeds 
geldende lockdown weinig. Door het openen van de terrassen en de afschaffing van de 
avondklok afgelopen woensdag neemt het aantal onbekende contacten weliswaar toe, maar 
relatief gezien zijn het er nog steeds weinig, aldus een woordvoerder van het instituut. 

Ook viroloog Marion Koopmans denkt dat het effect van de pauze niet dramatisch is, omdat 
slechts een kwart van de Nederlanders de app heeft gedownload. ‘Het belangrijkste is dat 
mensen zichzelf blijven melden bij klachten’, aldus Koopmans. Bron: AD, 29 april 2021.  

CoronaMelder-app werkt weer 

De CoronaMelder-app geeft gebruikers vanaf zaterdagmiddag 17.00 uur weer een melding als 
zij in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Coronaminister Hugo de Jonge besloot 
woensdagavond de meldingen voor twee dagen uit te schakelen vanwege privacyproblemen bij 
Google.  

De meldingen blijven nog iets langer uit omdat het ministerie van Volksgezondheid wil 
wachten tot de veilige updates van Google op Android-telefoons staan. Ook de opgespaarde 
meldingen van de afgelopen 48 uur zullen dan alsnog worden verzonden. 

Er zat een fout in het digitale raamwerk van Google. Daardoor hadden apps die standaard op 
het besturingssysteem Android zitten toegang tot de gezondheidsgegevens van gebruikers van 
de CoronaMelder. Google zei woensdagavond al een update klaar te hebben waar de fout is 
uitgehaald. Het ministerie gebruikte de afgelopen dagen om te controleren of de 
privacyvoorwaarden in de nieuwe update gewaarborgd zijn. Dat blijkt het geval, zeggen de 
onderzoekers van het ministerie en de onderzoeker die het lek aan het licht heeft gebracht. 

‘De benodigde update om het lek te dichten wordt in enkele dagen over alle Android-telefoons 
uitgerold’, schrijft het ministerie op vrijdagavond. Via de website coronamelder.nl kunnen 
mensen checken of de benodigde update op hun telefoon staat. Bron: AD, 30 april 2021. 
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Vanaf woensdag is het gedaan met de avondklok, maar afgelopen week gingen 5176 
mensen op de bon omdat ze vast een voorproefje namen. 89 mensen overtraden de 
coronamaatregelen, maar kwamen weg met een 'standje'. De politie maakte in 40 gevallen een 
einde aan de illegale feestvreugde. Bron: AD, 26 april 2021.  

 

Universiteiten organiseren kleinere werkgroepen 

Universiteiten richten zich vooral op het organiseren van kleinere werkgroepen en minder op 
het geven van hoorcolleges. De meestal interactieve werkgroepen zijn moeilijker online te 
geven, zeggen docenten. Daarbij zijn grote hoorcolleges moeilijk te organiseren als alle 
studenten 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. 

Maandag zijn de coronamaatregelen voor hogescholen en universiteiten iets versoepeld. Het 
is de bedoeling dat elke student minstens één keer per week naar de les kan. 

De docenten van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam geven vooralsnog alleen werkgroepen. 
‘Die zijn het meest intensief, omdat studenten en docenten veel discussiëren tijdens de 
werkgroepen,’ zegt een woordvoerder van de universiteit. ‘Hoorcolleges kunnen makkelijk 
online gegeven worden. Het is in verband met de coronamaatregelen ook ingewikkeld om een 
college voor honderd studenten te organiseren. Daarom beginnen we op z'n vroegst volgende 
week met grotere colleges, maar daar hebben we woensdag nog een overleg over.’ Bron: AD, 
26 april 2021. 

 

Nog steeds worden mensen met ernstige coronaklachten opgenomen op 

intensive cares 

De afgelopen 24 uur zijn er 35 mensen met ernstige coronaklachten opgenomen op 
de intensive cares, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat is 
het laagste aantal in een maand tijd.  Per saldo is het aantal coronapatiënten op de ic's met 
28 afgenomen. In totaal liggen nu 813 coronapatiënten op de ic's. 

Het aantal coronapatiënten op de ic's schommelt de laatste dagen flink. Gisteren nam het 
totale aantal op de intensieve zorg nog toe met 25. Zaterdag noteerde het LCPS een afname 
van 21.  

In totaal liggen nu 2572 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er veertig meer dan 
gisteren. De stijging komt voor rekening van de verpleegafdelingen. Daar kwamen het 
afgelopen etmaal 212 nieuwe coronapatiënten binnen. Per saldo nam hun aantal met 68 toe 
ten opzichte van de dag ervoor. 

De instroom op de verpleegafdelingen was een fractie hoger dan gisteren, toen het LCPS op 
die afdelingen tweehonderdzeven nieuwe opnames meldde. Vorige week kwam dit aantal 
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enkele dagen rond de driehonderd uit. Door de hoge instroom van de afgelopen tijd slagen 
veel ziekenhuizen er niet meer in om alle ingrepen die eigenlijk medisch noodzakelijk zijn uit 
te voeren. Tegelijkertijd verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
dat de piek bijna bereikt is en de druk op de ziekenhuizen binnenkort zal gaan afnemen. 
Naarmate de vaccinaties vorderen zullen de besmettingen en ziekenhuisopnames 
waarschijnlijk gaan afnemen, denkt het instituut. 

Inmiddels wordt niet alleen planbare zorg uitgesteld, maar ook een deel van de zorg die binnen 
zes weken zou moeten plaatsvinden omdat anders gezondheidsschade bij de patiënt kan 
ontstaan. Het kan dan ook gaan om hartoperaties of kankerbehandelingen. Uit cijfers van de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bleek vorige week dat meer dan een derde van de 
ziekenhuizen (37 procent) er niet meer in slaagt al deze zorg volgens planning te leveren. 

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal verder gedaald. Afgelopen etmaal zijn 
bij het RIVM 6257 nieuwe coronagevallen geregistreerd, fors minder vergeleken met de 
afgelopen dagen. Zondag ging het nog om 8054 nieuwe gevallen, zaterdag om 8091, vrijdag 
om 9258 en donderdag zelfs om 9599 positieve tests. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in de afgelopen zeven dagen 56.581 
positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 8083 nieuwe besmettingen per dag. 

In Amsterdam werden de meeste positieve tests vastgesteld afgelopen etmaal, in totaal 275. 
Rotterdam telde 226 nieuwe gevallen, gevolgd door Den Haag (218) en Utrecht (106). Ook in 
Den Bosch werden relatief veel nieuwe besmettingen geturfd, namelijk 96. 

Het aantal sterfgevallen steeg het afgelopen etmaal met 13. 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. Zondag werden 11 overlijdens geregistreerd. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,4 miljoen mensen in Nederland positief getest. 
Van meer dan 17.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.  Bron: AD, 26 april 
2021.  

Zestien patiënten en elf medewerkers locatie Purmerend van Dijklander 
Ziekenhuis zijn besmet geraakt met coronavirus 

Zestien patiënten en elf medewerkers van de locatie Purmerend van het Dijklander 
Ziekenhuis zijn besmet geraakt met het coronavirus. Op de afdeling neurologie werd vorige 
week een patiënt positief getest op corona. Bij nadere onderzoeken en tests bleken er 
uiteindelijk dus zevenentwintig mensen corona te hebben opgelopen, ook op de nabijgelegen 
afdeling cardiologie. 

Er zijn direct maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen, aldus het 
Dijklander. Zo zijn genoemde afdelingen gesplitst in verschillende delen, voor patiënten die 
negatief getest zijn, patiënten die nog wachten op een uitslag en patiënten die positief getest 
zijn. De positief geteste medewerkers zijn thuis in quarantaine. 

‘Het is voor het eerst in anderhalf jaar tijd dat dit bij ons op deze schaal gebeurt. Patiënten 
kunnen er op vertrouwen dat we alles doen voor hun en onze veiligheid’, aldus Jeroen Muller, 
voorzitter van de raad van bestuur op de site van het ziekenhuis. 

Het merendeel van de besmette patiënten is inmiddels met ontslag, meldt het hospitaal. Alle 
patiënten die kamergenoot zijn of zijn geweest van positief geteste patiënten, zijn door het 
Dijklander Ziekenhuis op de hoogte gesteld en krijgen een test aangeboden. Patiënten die naar 
een andere zorginstelling zijn gegaan, zijn daar geïnformeerd. Bron: AD, 26 april 2021.  
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Ziekenhuizen hebben geen tijd voor planbare zorg 

Nog maar negen en veertig procent van de ziekenhuizen kan alle zogenoemde kritieke planbare 
zorg nog op tijd geven. Die zorg moet binnen zes weken plaatshebben om gezondheidsschade 
te voorkomen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. Bij die zorg gaat het 
bijvoorbeeld om kankeroperaties en chemobehandelingen 

Vorige week kon drieënzestig procent dit nog. Acute en semi-acute zorg kunnen nog steeds 
wel altijd worden geleverd. 

Het geschatte aantal gemiste verwijzingen sinds maart 2020, het begin van de coronacrisis, 
is opgelopen tot 1,4 miljoen. Dit heeft volgens de autoriteit geleid tot 1,1 miljoen minder 
polikliniekbezoeken en 230.000 minder operaties dan er normaal zouden zijn geweest. Alleen 
bij cardiologie, dermatologie en oogheelkunde waren de aantallen operaties als in voorgaande 
jaren.  

In totaal wordt het aantal gemiste verwijzingen wegens vermoeden van kanker sinds maart 
2020 geschat op 97.000. In de oncologische zorg is het aantal patiënten en behandelingen wel 
veel minder teruggelopen dan gemiddeld in de rest van de medisch-specialistische zorg, zegt 
de NZa. Het aantal nieuw gevonden tumoren is zelfs bijna op het verwachte niveau, met 
uitzondering van darmkanker en borstkanker. ‘Dit komt door de tijdelijke stop van de 
bevolkingsonderzoeken’. 

De NZa schat verder in dat er sinds maart 2020 ongeveer 75.000 minder verwijzingen waren 
naar de ggz dan te verwachten was zonder corona. Bron: AD, 29 april 2021.  

Artsen vrezen grote hoeveelheid inhaalzorg: ‘Hebben echt nog geen idee 
hoe we dat moeten gaan doen’ 

Er moet een nationaal herstelplan voor de zorg komen om personeel voor te bereiden op de 
situatie na corona. Dan wacht een enorme berg ‘inhaalzorg’, maar de mentale en fysieke 
schade bij medewerkers is groot. ‘Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks 
weer op maximale capaciteit kunnen leveren.’ 

Dat stellen de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de beroepsvereniging voor 
verzorgenden en verpleegkundigen V&VN. Ze roepen het ministerie, zorgverzekeraars en 
anderen partijen in de zorg op om zich aan te sluiten bij het plan, waarvoor de artsen en 
verpleegkundigen zelf het initiatief namen. 

Volgens beide beroepsverenigingen doet het zorgpersoneel door de coronacrisis al ruim een 
jaar meer dan eigenlijk mogelijk is. Dat leidt tot een grote fysieke en mentale belasting en tot 
meer ziekteverzuim onder meer door burn-outs. Volgens V&VN zit tien procent van de 
verpleegkundigen en verzorgenden ziek thuis, ruim twee keer zoveel als normaal. 

Ook bij artsen eist de druk zijn tol, zegt Peter-Paul Van Benthem, voorzitter van FMS. ‘De 
kritieke planbare zorg staat nu bijna overal onder druk. Behandelingen van patiënten met 
hartproblemen, met kanker, mensen die op wat voor complicaties dan ook afstevenen, moeten 
worden uitgesteld. Dat neem je als arts mee naar huis. Je wilt niet dat er iets misgaat.’ 

Daarnaast kampt veel personeel met de naweeën van een coronabesmetting, zogenaamde long 
covid. ‘We krijgen steeds beter inzicht in de langetermijngevolgen van corona’, zegt Van 
Benthem. ‘Mensen worden niet meer goed fit, ook jonge mensen niet.’ Zowel voor 
zorgmedewerkers met een burn-out als met long covid moet er goede begeleiding komen, 
stellen beide partijen in een interview met deze site. 



57 

 

Het herstel van het personeel is des te belangrijker, omdat hen na de derde golf een grote 
hoeveelheid inhaalzorg wacht. Sinds februari vorig jaar zijn nu al bijna twee miljoen mensen 
minder door een huisarts naar een medisch specialist verwezen dan vooraf ingeschat, blijkt 
uit cijfers van Zorgdomein. ‘We hebben echt nog geen idee hoe we dat moeten gaan doen’, zegt 
Van Benthem. 

Bianca Buurman, voorzitter van V&VN: ‘Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg 
straks weer op maximale capaciteit kunnen leveren. Maar dat kan alleen als we ook nadenken 
over hoe we onze mensen rust geven, zodat ze fysiek en mentaal kunnen herstellen.’ Bron: 
AD, 30 April 2021.  

Herstelplan voor de zorg 

Demissionair minister Tamara van Ark voor Medische Zorg noemt het ‘cruciaal’ dat er een 
herstelplan voor de zorg komt. Het ministerie zegt dat de zorg (V&VN en de FMS) daarin het 
beste het voortouw kan nemen, ook omdat de zorg zelf het beste beeld heeft van de behoeften 
op de werkvloer. De Nederlandse Zorgautoriteit helpt met het in kaart brengen hoeveel zorg 
er ingehaald moet worden.  

Vanochtend pleitten de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de beroepsvereniging voor 
verzorgenden en verpleegkundigen V&VN voor zo’n plan, om personeel voor te bereiden op de 
situatie na corona. Dan wacht een enorme berg ‘inhaalzorg’, maar de mentale en fysieke 
schade bij medewerkers is groot. ‘Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks 
weer op maximale capaciteit kunnen leveren.’ Bron: AD, 30 april 2021.  

Zorg wil nationaal herstelplan: ‘we kijken echt als een berg tegen 
uitgestelde operaties aan’ 

Er moet een nationaal herstelplan voor de zorg komen om personeel voor te bereiden op de 
situatie na corona. Dan wacht een enorme berg ‘inhaalzorg’, maar de mentale en fysieke 
schade bij medewerkers is groot. ‘Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg straks 
weer op maximale capaciteit kunnen leveren.’ 

Dat stellen de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de beroepsvereniging voor 
verzorgenden en verpleegkundigen V&VN. Ze roepen het ministerie, zorgverzekeraars en 
anderen partijen in de zorg op om zich aan te sluiten bij het plan, waarvoor de artsen en 
verpleegkundigen zelf het initiatief namen. 

Demissionair minister Tamara van Ark voor Medische Zorg noemt het ‘cruciaal’ dat het 
herstelplan er komt. Het ministerie zegt dat de zorg daarin het beste het voortouw kan nemen, 
ook omdat de zorg zelf het beste beeld heeft van de behoeften op de werkvloer. De Nederlandse 
Zorgautoriteit helpt met het in kaart brengen hoeveel zorg er ingehaald moet worden. 

Volgens beide beroepsverenigingen doet het zorgpersoneel door de coronacrisis al ruim een 
jaar meer dan eigenlijk mogelijk is. Dat leidt tot een grote fysieke en mentale belasting en tot 
meer ziekteverzuim onder meer door burn-outs. Volgens V&VN zit tien procent van de 
verpleegkundigen en verzorgenden ziek thuis, ruim twee keer zoveel als normaal. 

Ook bij artsen eist de druk zijn tol, zegt Peter-Paul van Benthem, voorzitter van FMS. ‘De 
kritieke planbare zorg staat nu bijna overal onder druk. Behandelingen van patiënten met 
hartproblemen, met kanker, mensen die op wat voor complicaties dan ook afstevenen, moeten 
worden uitgesteld. Dat neem je als arts mee naar huis. Je wilt niet dat er iets misgaat.’ 

Daarnaast kampt veel personeel met de naweeën van een coronabesmetting, zogenaamde long 
covid. ‘We krijgen steeds beter inzicht in de langetermijngevolgen van corona”, zegt Van 
Benthem. ‘Mensen worden niet meer goed fit, ook jonge mensen niet.’ Zowel voor 
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zorgmedewerkers met een burn-out als met long covid moet er goede begeleiding komen, 
stellen beide partijen in een interview met deze site. 

Het herstel van het personeel is des te belangrijker, omdat hen na de derde golf een grote 
hoeveelheid inhaalzorg wacht. Sinds februari vorig jaar zijn nu al bijna twee miljoen mensen 
minder door een huisarts naar een medisch specialist verwezen dan vooraf ingeschat, blijkt 
uit cijfers van Zorgdomein. ‘We hebben echt nog geen idee hoe we dat moeten gaan doen’, zegt 
Van Benthem. 

Bianca Buurman, voorzitter van V&VN: ‘Samen moeten we kijken hoe we ook de inhaalzorg 
straks weer op maximale capaciteit kunnen leveren. Maar dat kan alleen als we ook nadenken 
over hoe we onze mensen rust geven, zodat ze fysiek en mentaal kunnen herstellen.’ Bron:  
AD, 30 april 2021. 

Basisscholen hebben geen sneltesten ontvangen 

Ruim vijf en negentig procent van de basisscholen heeft nog geen sneltesten ontvangen, blijkt 
uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder achthonderd scholen. 
De schoolleiders vinden het onhandig dat de testen nog niet geleverd zijn, omdat het de 
komende weken meivakantie is en er dan bijna geen personeel aanwezig is op de scholen. 

De sneltesten zijn bedoeld voor de leraren van de scholen. Het ministerie van Volksgezondheid 
had volgens de AVS beloofd om alle testen voor 4 mei bezorgd te hebben. Bron: AD, 26 april 
2021.  

Siemens Healthineers verwacht dit jaar flink meer geld te verdienen met 
zijn coronasneltesten 

Medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers verwacht dit jaar flink meer geld te 
verdienen met zijn coronasneltesten. Waar de onderneming eerder rekende op een omzet 
van 300 miljoen tot 350 miljoen euro met de tests, verhoogde de onderneming de 
omzetverwachting tot ongeveer 750 miljoen euro. 

Door gebruik te maken van sneltesten, in combinatie met vaccins, zou de samenleving sneller 
weer open kunnen gaan. De test geeft binnen 15 minuten aan of iemand besmet is met het 
coronavirus of niet. 

De noodzaak voor snelle, betrouwbare coronatests is volgens het bedrijf groot. Hoe eerder 
mensen weten of ze het coronavirus hebben, hoe eerder hierop gereageerd kan worden 
waardoor het virus minder kans krijgt zich te verspreiden, aldus Siemens Healthineers. Bron: 
AD, 3 mei 2021. 

 Indiase coronavariant is in Nederland, viroloog Koopmans spreekt van 
‘topje van ijsberg’ 

Het vliegverbod voor passagiers uit India dat maandagavond 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. 

Koopmans vindt een vliegverbod ‘begrijpelijk als in een land heel veel besmettingen zijn en je 
de kans op import wilt verkleinen’. Het middel is volgens haar echter ‘niet zo heel zinvol’ als 
het doel is om de mutant echt buiten te houden. ‘Als je het oppikt in de surveillance, dan weet 
je dat het al breder circuleert. Het is denk ik al een beetje laat.’ 
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Cijfers uit de database Gisaid, waarin wereldwijde meldingen over virusvarianten worden 
geregistreerd, bevestigen dat de 'Indiase variant' al in zeker achttien landen rondgaat. Echt 
nieuw is hij niet: de variant dook al in oktober vorig jaar voor het eerst op. In India, waar 
relatief gezien niet veel nadere analyses worden gedaan, is deze virusversie in totaal bijna 
achthonderd keer waargenomen. In de afgelopen weken was B.1.617 goed voor een 
meerderheid van de geanalyseerde monsters. 

Ook in het Verenigd Koninkrijk is de bewuste variant al 317 keer gedetecteerd, waarvan 252 
keer in de afgelopen vier weken. Dat is 1,1 procent van het totale aantal gemelde 
coronagevallen. 

In België bleken vorige week twintig studenten die net uit India waren gekomen het virus bij 
zich te dragen. Drie van hen waren al gevaccineerd, wat bijdroeg aan de zorgen. Duitsland 
registreerde tot nog toe zeker negen gevallen, Ierland en Zwitserland drie. Ook in Italië en 
Griekenland is de variant gevonden. Op Sint Maarten zijn twee gevallen geregistreerd. In de 
Verenigde Staten is de variant 109 keer waargenomen, in Singapore 67 keer en in Australië 
30 keer. 

B.1.617 geldt voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vooralsnog niet als ‘zorgwekkend’. 
Koopmans zegt dat over de variant nog niet veel bekend is. ‘Het is denkbaar dat hij 
besmettelijker is, of dat vaccins er minder goed tegen werken, maar dat is niet bewezen.’ Ook 
staat niet vast dat de huidige piek in India erdoor wordt veroorzaakt, aldus de viroloog en 
hoogleraar van het Erasmus MC. Koopmans benadrukt dat virusvarianten zullen blijven 
komen ‘zolang het virus ongeremd kan circuleren’. 

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet nog veel onduidelijkheid 
over de Indiase variant. ‘Het vliegverbod is een voorzorgsmaatregel, er is veel dat we nog niet 
weten’, zegt een woordvoerder. Een van de redenen voor het verbod is dat reizigers de 
quarantainevoorschriften vaak niet goed naleven. 
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft afgelopen vrijdag gesproken over de variant. Het 
verslag daarvan wordt pas later openbaar gemaakt. 

India telde zondag 350.000 nieuwe besmettingen. Dat zijn er veel, maar op een bevolking van 
1,3 miljard mensen komt het neer op 27 gevallen per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: 
volgens de laatste stand op het coronadashboard telde Nederland 46 gevallen per 100.000 
inwoners. Bron: De Stentor, 26 april 2021.  

WHO: Indiase coronavariant nog niet zorgwekkend 

Over de coronavirusmutatie die in India rondwaart moeten niet te snel conclusies worden 
getrokken, vindt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De in december ontdekte variant is 
vooralsnog niet opgenomen in de categorie zorgwekkend. Toch weren veel landen, waaronder 
Nederland, vluchten uit India. 

Het aantal besmettingen in India is de afgelopen weken in sneltreinvaart gestegen, maar het 
is volgens een WHO-woordvoerder nog onduidelijk of de Indiase variant daarvoor 
verantwoordelijk is. Het kan bijvoorbeeld ook liggen aan de talrijke festivals en andere 
evenementen waar Indiërs massaal op afkomen. 

Ook kan de besmettelijkere Britse coronavariant een rol spelen. De WHO heeft die net als de 
Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse variant wel als zorgelijk aangewezen. 

India rapporteerde maandag meer dan 350.000 besmettingen in een etmaal. In totaal heeft 
het land met 1,3 miljard inwoners meer dan 17 miljoen besmettingen gemeld. Het officiële 
dodental door de virusuitbraak loopt richting de 200.000, maar het daadwerkelijke aantal 
sterfgevallen ligt volgens kenners veel hoger. Bron: AD, 26 april 2021. 
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In Amsterdam krijgen ziekenhuismedewerkers gebak van horecazaken 

Ziekenhuismedewerkers in delen van de Randstad kunnen deze week rekenen op een 
taartje tijdens hun werk. Amsterdamse horecazaken delen in totaal 10.000 stukken carrot 
cake uit om hun waardering te uiten voor het zorgpersoneel in deze coronacrisis. 

Onder de noemer #CakesforCare brengt de Stichting Amsterdam Verbindt horecabedrijven 
samen om ziekenhuismedewerkers te steunen in deze zware tijd. De worteltaarten worden 
gebakken in de keukens van 23 horecazaken en -instellingen. Ziekenhuizen en priklocaties 
in Amsterdam, Haarlem en Rotterdam krijgen de traktatie deze week bezorgd. Bron: AD, 26 
april 2021.  
 
 

Terrassen open? Uitbaters in Oost-Nederland doen er niet aan mee 
 
Het kan weer, het mag weer, horecabazen staan te popelen om woensdag klokslag 12 uur hun 
terras te openen. Maar niet iedereen zet die stap. Verspreid door Oost-Nederland kiezen 
restaurants en cafés ervoor om de deuren nog gesloten te houden. Gemene deler: het kan 
financieel niet uit met de beperkingen die er nog zijn en als het weer tegenvalt ga je nat. 
 
Een uurtje rondklikken op Facebook en Instagram levert vanuit het hele land een hoop 
berichten op van horecagelegenheden die met pijn in het hart aankondigen nog even te 
wachten met de heropening. Soms uit principe, zoals Sander Haafkes uit Eibergen die het met 
de almaar hoge aantallen ziekenhuisopnames onverantwoord vindt. Als we woensdag open 
gaan wordt de balans alleen maar negatiever. Bron: De Stentor, 26 april 2021. 
 
 
Terras gaat niet open bij café De Stier in Eibergen: 'ik ben ook al gebeld 
door Op1' 
 
Café-eigenaren waren bijkans euforisch toen de versoepelingen in de horeca werden 
aangekondigd. Zo niet Sander Haafkes van café De Stier in Eibergen. Hij houdt zijn terras 
dicht. Hij vindt de gang van zaken onbegrijpelijk. 
 
Het is een opmerkelijk bericht, dat gisteren op de Facebookpagina van De Stier verscheen: 
Bron: De Stentor, 24 april 2021.  
 
 

 
 
Café Jos in Nijmegen-Oost is en blijft voorlopig gesloten  © DG 
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Niet alle cafés gaan woensdag open: ‘het is onverantwoord nu code zwart 
voor ziekenhuizen dreigt’ 
 
Het populaire Café Jos in Nijmegen-Oost weigert woensdag zijn terras te openen, nu het weer 
mag. Eigenares Malu Evers van de  ‘meesterschenkerij’ noemt het met een dreigende code 
zwart voor de ziekenhuizen niet verantwoord om open te gaan op de manier die het kabinet 
nu voorschrijft. 
 
‘Wanneer je het terras om zes uur sluit, hebben mensen nog tot acht uur de tijd om in de 
winkel nog wat alcohol te kopen en naar het park te gaan’, zegt Evers. ‘In de zomer heeft de 
horeca laten zien dat we de verantwoordelijkheid van een veilig terras aankunnen. Nu legt de 
overheid die weer bij ons neer, maar op deze manier kunnen we het niet netjes reguleren. Na 
zes uur zijn we het zicht kwijt. Je kunt de terrassen beter dicht houden. Nog even volhouden 
met z’n allen, dan zijn we sneller uit de problemen.’ Bron: AD, 25 april 2021. 
 
 

Zorgen over illegale feesten in Oost-Nederland tijdens Koningsdag 
 
Agenten maken zich zorgen over mogelijke illegale feesten die morgen tijdens Koningsdag in 
onze regio worden gegeven. Volgens voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond 
(NPB) zijn er ook in Oost-Nederland verontrustende signalen dat de coronaregels overtreden 
gaan worden. ‘De combinatie van redelijk weer en een hoop mensen die losgaan, baart zorgen.” 
 
Struijs hoort van agenten dat via internet ‘verdekte vooraankondigingen’ van feesten worden 
gedaan. Ook in deze regio. ‘Rondom Apeldoorn is er alertheid. Maar het speelt op allerlei 
plekken’, zegt de voorzitter. De initiatiefnemers van feesten worden zoveel mogelijk van tevoren 
aangesproken of aangepakt. Bron: De Stentor, 26 april 2021.   
 
 

Geen extra maatregelen op Koningsdag 
 
Verschillende grote steden nemen geen extra maatregelen op Koningsdag. Ze roepen hun 
inwoners op om zoveel mogelijk in hun eigen buurt te blijven en drukke plekken te 
vermijden. Omdat er nog steeds strenge coronamaatregelen gelden en de versoepelingen pas 
een dag later ingaan, blijft de handhaving hetzelfde. Wel is er mogelijk extra toezichthouders 
op de been. 

In Eindhoven komt op Koningsdag de koning met zijn gezin op bezoek. De gemeente is druk 
bezig met de voorbereidingen voor het speciale programma, dat ook online en op televisie te 
volgen is. ‘Wij vragen alle Eindhovenaren thuis te blijven tijdens Koningsdag’, zegt een 
woordvoerder van de gemeente. ‘We verzoeken iedereen de dag die we voor de koning, koningin 
en de prinsessen hebben georganiseerd digitaal te volgen.’ 

De gemeente Rotterdam zal via infoborden haar inwoners oproepen zich aan de 
coronamaatregelen te houden, ook tijdens Koningsdag. ‘Op de borden komen, naast de oproep 
om 1,5 meter afstand te houden, varende oranje tompouces met een Rotterdamse vlag erin,’ 
zegt een woordvoerder van de gemeente. ‘Heel grappig.’ De gemeente zet geen extra 
handhaving in. 

Den Haag monitort al sinds het begin van de coronapandemie de drukte in de stad. Via 'crowd 
control' worden vooral drukke gebieden zoals de binnenstad, markten, parken en de 
kuststrook van uur tot uur in de gaten gehouden, maar ook minder drukke Haagse gebieden 
zoals kleinere winkelcentra en woonwijken. ‘We doen ook op Koningsdag wat nodig is. Als het 
ergens drukker wordt dan de bedoeling is, sturen we bijvoorbeeld handhavers of 
verkeersregelaars’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ’Maar er zijn op en rond die 
dinsdag helemaal geen activiteiten gepland.’ 
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De gemeente Utrecht laat weten dat Koningsdag vooral online en rondom het huis zal worden 
gevierd door de Utrechters. ‘De huidige omstandigheden en maatregelen geven weinig ruimte 
om deze dag groots te vieren. Tot 1 juni mogen alleen in het kader van Fieldlab evenementen 
worden georganiseerd.’ Het advies is volgens de gemeente nog steeds: vermijd groepen en blijf 
zo veel mogelijk thuis. Er is dinsdag een virtuele vrijmarkt en RTV Utrecht en Radio M Utrecht 
organiseren online De Utrecht Koningsdagquiz. 

Groningen neemt vooral preventieve maatregelen, zegt een woordvoerster. ‘We roepen mensen 
op niet naar drukke plaatsen te komen, zoals het Noorderplantsoen. Blijf in je eigen buurt! 
Ook hebben we extra stewards rondlopen die toenemende drukte signaleren en kunnen we 
via led-schermen mensen wegsturen.’ Deze werkwijze is volgens haar niet anders dan tot nu 
toe op mooie dagen is gehanteerd. ‘Als het al te druk wordt, spreken stewards mensen aan. 
Er wordt doorgaans goed gehoor aan gegeven.’ 

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, normaal dé nationale hotspot op Koningsdag, 
liet woensdag al weten dat er in haar stad geen speciale maatregelen worden genomen. Op 
Koningsdag geldt wat nu ook al geldt: bij drukte wordt ingegrepen, eerst via een waarschuwing 
en dan als het nodig is met een boete of een last onder dwangsom. ‘De handhaving is erop 
gericht de mensen te verleiden en zo nodig te forceren zich te voegen naar de Covid-regels’, 
zegt Halsema. Bron: AD, 26 april 2021.  

De Nacht van Oranje verplaatst naar volgend jaar 
  
De Nacht van Oranje wordt verplaatst naar volgend jaar. Het festijn met volkszangers zou op 
12 juni plaatsvinden in Rotterdam Ahoy, maar kan door de aanhoudende onzekerheid door 
corona geen doorgang vinden. Dat laat de organisatie weten. ‘Hoewel het openingsplan van de 
overheid medio juni enigszins perspectief biedt voor de evenementenbranche, is duidelijk 
geworden dat een volwaardige EK editie van de Nacht van Oranje met 14.000 bezoekers niet 
mogelijk is’, meldt de organisatie. 

Het feest wordt traditiegetrouw de avond voor Koningsdag gehouden in Rotterdam Ahoy, maar 
het was vanwege het Eurovisie Songfestival in Ahoy verplaatst naar zaterdag 12 juni voor een 
EK-editie. Nu keert het muziekfeest volgend jaar als vanouds terug op 26 april. Bron: AD, 26 
april 2021.  

Geen vrijmarkt en braderie vanwege coronalockdown 

Koningsdag kent net als vorig jaar geen grootste vrijmarkten en braderieën vanwege de 
coronalockdown. Voor bijvoorbeeld de horeca is dat een domper. Maar dat wil niet zeggen dat 
iedereen bij de pakken neer gaat zitten. Sommige handelaren besloten uit te wijken naar het 
internet of kwamen met andere creatieve ideeën. 

Wie dinsdag tweedehandsspullen wil kopen, kan dat bijvoorbeeld doen op één van de 
ruim twintigduizend digitale kleedjes die op de app en website van Nextdoor te vinden zijn. In 
deze buurtapp zitten vooralsnog zo'n zeventienduizend buurtbewoners uit alle ongeveer 
driehonderdvijftig Nederlandse gemeenten, die er hun overbodige camera, uitgelezen boeken 
of zelfgemaakte mutsen aanbieden. Vorig jaar werden zo'n twaalfduizend digitale kleedjes 
uitgelegd, maar dat aantal wordt dit jaar overtroffen, denkt Nextdoor. 

Ook jonge Amsterdammers die in normale tijden een zakcentje zouden verdienen in een van 
de parken kunnen op het internet terecht. Op Vondelpark.live stellen kinderen tussen de drie 
jaar en zestien jaar een talent tentoon om geld op te halen voor bijvoorbeeld een 'nieuwe step' 
of 'een heeele grote dino'. Na toestemming van hun ouders bespelen de kinderen live hun 
instrument, tappen ze moppen of lossen ze een Rubiks-kubus op. Vorig jaar trokken de ruim 
honderdvijftig kinderen op Vondelpark.live meer dan vijftienduizend bezoekers, met een 
gemiddelde dagopbrengst van 100 euro als gevolg. 
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Er zijn meer initiatieven. In het Gelderse Loo heeft zalencentrum Berentsen een 'drive-
through' geopend voor gebak. Met de fiets, auto of lopend kan iedereen daar terecht voor 
oranjetompoucen en -soesjes. Bron: AD, 26 april 2021. 

 

Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane 
brengen voor Paleis Huis ten Bosch een toost uit op Koningsdag. © ANP 
 

 

© ANP — Tompoucen worden bereid in de bakkerij 

Zonnig weer met Koningsdag 

Het weer met Koningsdag ziet er goed uit. Het wordt zonnig en droog en er staat niet veel wind. 
‘Heerlijk weer om buiten te zijn’, aldus meteoroloog Wouter van Bernebeek van 
Weerplaza.  ‘Helaas kunnen we door de pandemie Koningsdag niet uitbundig vieren. Dat is 
ontzettend jammer want het weer ziet er deze editie van Koningsdag juist zo mooi uit.’ 
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Net als de afgelopen dagen, belooft 27 april een vrij zonnige dag te worden. De 
maximumtemperatuur wordt tussen 16.00 en 17.00 uur bereikt en ligt rond 11 tot 12 graden 
op de Waddeneilanden, ongeveer 15 graden in het midden en oosten tot lokaal 17 graden in 
het zuiden van het land. Van Bernebeek: ‘zeker in de zon en uit de wind zal het aangenaam 
warm aanvoelen. Het is tenslotte al bijna mei en de zonkracht loopt flink op.’ Bron: AD, 26 
april 2021. 

Niagarawatervallen kleuren oranje voor Koningsdag 

De Niagarawatervallen op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten kleuren dinsdag 
oranje voor Koningsdag. Dat schrijft de Nederlandse ambassade in Canada op Twitter. Het 
spektakel is te volgen via een livestream. ‘We kunnen geen Canadesere manier bedenken om 
deze Nederlandse feestdag te vieren’, luidt de aankondiging. 

Het kleuren van de waterval duurt zo'n vijftien minuten. In de watervallen zitten lampjes die 
iedere avond aangaan, maar op Koningsdag dus speciaal in het oranje. Bron: AD, 26 april 
2021. 

Veiligheidsberaad wil geen speciale coronamaatregelen 

Het Veiligheidsberaad heeft het maandagavond niet speciaal over maatregelen rond 
Koningsdag gehad. Dinsdag gelden alle strenge coronamaatregelen binnen en buiten nog, dus 
de feestdag is wat handhaving betreft niet anders dan een zonnige dag, zegt Hubert Bruls, 
voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. ‘We zijn voorbereid, maar 
we gaan niet alles afsluiten. We hebben veel ervaring opgedaan de afgelopen maanden.’ Bron: 
AD, 26 april 2021.   
 
 

Gravin Eloise gaat niet mee met familie naar Eindhoven 
 
Gravin Eloise gaat met Koningsdag niet op pad met de familie. Dat schrijft de 'gravinfluencer' 
op Instagram. Eloise heeft geen rol tijdens de feestelijke dag en gaat heerlijk genieten van het 
weer, zo schrijft ze. Bron: AD, 26 april 2021.  
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Het Amsterdamse Vondelpark is afgesloten wegens grote drukte  © ANP 
 
 
Het is alweer de tweede Koningsdag in coronatijd. Dus: weer geen vrijmarkt in het park, geen 
terrassen en geen stralende Máxima of koekhappende koning onder het toeziend oog van veel 
publiek op televisie. 

Het koninklijk gezin stond tijdens het Koningsdag-onderdeel Operatie Koning stil bij al het 
zorgpersoneel dat momenteel bijzonder hard werk verricht gedurende de coronacrisis. Willem-
Alexander, Máxima en de drie prinsessen maakten een hart voor de zorg. 
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© ANP — Het koninklijk gezin tijdens het onderdeel Operatie Koning tijdens Koningsdag de 

High Tech Campus. 

Koning Willem-Alexander sprak na het voltooien van de route door Eindhoven tijdens 
Koningsdag een dankwoord uit. ‘Het is zo snel voorbij gegaan’, zei de koning over zijn bezoek 
aan de lichtstad. 

De koning richtte zich ook tot de mensen die momenteel ziek zijn door corona. Hij zei dat hun 
harten uitgaan naar de mensen die geen feest kunnen vieren doordat ze dierbaren zijn kwijt 
geraakt of bijvoorbeeld in een ziekenhuis, op de ic, staan op dit moment. ‘Hopelijk volgend 
jaar een normale Koningsdag. Dit was een Koningsdag om nooit te vergeten en hopelijk nooit 
te herhalen.’ 

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven zei het volgende tegen de koning: ‘We vonden het een 
eer om uw verjaardag hier mogen te vieren. We hopen dat u een fijne dag heeft gehad.’ 

Prinses Alexia gaat tijdens het persmoment dieper in op haar toekomst. Waar de toekomst 
van haar oudere zus en kroonprinses Amalia al vastligt, is dat bij haar wel anders. ‘Ik heb 
natuurlijk wel de vrijheid om te kiezen wat ik later wil worden. Ik weet het nog lang niet, maar 
ik vind het wel fijn dat ik iets kan doen waar mijn eigen interesses liggen.’ 

Prinses Amalia over haar toekomst: ‘Voor mij komt het rustig op me af, ik geniet nu eigenlijk 
van mijn jeugd, de vrienden om me heen, ook al is dat soms lastig door de coronacrisis.'   

Prinses Ariane zegt dat ze het interessant vindt om de verschillende regio's van Nederland te 
leren kennen, nadat haar gevraagd wordt hoe ze het vindt dat ze steeds meer van zichzelf kan 
laten zien, juist op Koningsdag.  

Tijdens het persmoment zeggen alle drie de prinsessen het fysieke contact het meeste te 
missen tijdens de coronacrisis. Alexia vindt het bijvoorbeeld jammer dat ze soms niet even 
met iemand af kan spreken 'in de stad'. Ariane en Amalia beamen de woorden van hun zus.  

Kroonprinses Amalia vertelt dat ze focust op haar eindexamen en nog niet zo zeer bezig is met 
haar achttiende verjaardag in december dit jaar, wanneer haar koninklijke functie officieel 
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ingaat. ‘Achttien is nog ver weg voor mij, ik heb daar niet veel gedachten aan toegewijd. 
Afgelopen december ben ik 17 geworden, 18 zal niet heel veel anders zijn.’ 

Amalia neemt na haar eindexamen een tussenjaar. ‘Ik wil graag de wereld over reizen, dingen 
doen die ik misschien over twintig jaar niet meer kan doen.’ Moeder Máxima daarover: ‘Ze is 
natuurlijk ook afhankelijk van corona.’ Bron: De Stentor, 27 april 2021.  

Grote drukte in het land: steden roepen op weg te blijven 
 
Omdat Koningsdag voor de tweede keer op rij sober gevierd moet worden, maakte de politie 
zich voorafgaand aan de feestdag geen zorgen over mogelijke drukte. Een woordvoerder van 
de politie liet weten geen grote problemen te verwachten. Ook is er geen sprake van een 
‘landelijke opschaling’. ‘Misschien is Amsterdam een trekpleister, maar waarom zou je erheen 
gaan? Er is niets te doen dit jaar.’ 
 
Meerdere gemeentes hebben feestvierders gevraagd niet naar drukke plekken te komen. De 
gemeente Amsterdam vroeg mensen helemaal niet naar de hoofdstad toe te komen en sloot 
het Vondelpark en het Sarphatipark. Ook Utrecht, Breda en Arnhem weren bezoekers uit 
delen van de stad.  
 
‘Het is op dit moment te druk in Amsterdam’, schrijft de gemeente in een bericht op Twitter. 
‘Kom hier niet naartoe.’ Eerder vandaag besloot de gemeente al het Vondelpark te sluiten 
wegens grote drukte. Op dit moment mogen er alleen nog mensen uit. Kort voor de sluiting 
werden alle zij-ingangen al dichtgedaan. In het park fietsen toezichthouders rond en bij een 
hoofdingang staat een politiebusje. 
 
Tegen het einde van de ochtend kwamen er steeds meer mensen het park in, vaak met 
koelboxen en volle boodschappentassen. Rond 15.00 uur meldde de gemeente dat het ook te 
druk is in het Sarphatipark. Ook daar mogen geen nieuwe mensen meer het park in, alleen 
nog uit.  
 
Politie handhaaft in overvolle parken: mensen rennen naar de uitgang. De politie kon 
vanmiddag niks anders doen dan ingrijpen in de overvolle parken in Nederland. Onder meer 
in het Vondelpark in Amsterdam moesten mensen verplicht het park verlaten. Mogelijk uit 
vrees te worden gearresteerd, vluchten velen uit eigen beweging rennend naar uitgangen. Ook 
werd er vuurwerk afgestoken. 
 
Amsterdam is niet de enige gemeente waar het druk is. Meerdere gemeentes hebben 
feestvierders vandaag gevraagd niet naar drukke plekken te komen. Onder meer Utrecht, 
Breda en Arnhem weren bezoekers uit delen van de stad.  
 
Eerder vandaag besloot Amsterdam al het Vondelpark te sluiten wegens grote drukte. Tegen 
het einde van de ochtend kwamen er steeds meer mensen het park in, vaak met koelboxen en 
volle boodschappentassen. Rond 15.00 uur meldde de gemeente dat het ook te druk is in het 
Sarphatipark, een ander park nabij het centrum van Amsterdam. Ook daar mogen geen 
nieuwe mensen meer in, alleen nog uit. Ook op de Amsterdamse grachten is het druk met 
bootjes. 
 
Ook de gemeente Breda heeft vandaag moeten ingrijpen. Het Valkenbergpark is daar vanwege 
drukte vanaf 14.00 uur tijdelijk gesloten. ‘We laten mensen alleen nog het park verlaten’, 
schrijft de gemeente op Twitter. ‘Wil je van het zonnetje genieten, zoek dan een rustig plekje 
op.’  
 
De gemeente Arnhem roept mensen op weg te blijven van de Markt in het centrum, omdat het 
maximale aantal deelnemers aan een demonstratie daar is bereikt. Bij deze demonstratie van 
een groep die zich ‘Weg met dit kabinet’ noemt, zijn maximaal vijfhonderd mensen welkom. 
Er is daarnaast ook een noodvordering van kracht. Burgemeester Ahmed Marcouch 
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vreest namelijk voor een ernstige verstoring van de openbare orde op verschillende plekken in 
de stad, vanwege mogelijke rellen tussen voetbalsupporters van FC Twente en NEC. 
 
In Tilburg worden bij het Spoorpark maar beperkt mensen toegelaten. Daardoor moeten 
bezoekers ongeveer een half uurtje wachten om het park in te mogen. De beperkte toegang is 
om ‘de sfeer gezellig en volgens de maatregelen te houden’, laat het park weten.  
 
De gemeente Utrecht laat rond 15.15 uur weten dat het ook druk is in de stad. ‘Met name in 
park Lepelenburg, rond het Wed, de Ganzenmarkt en aan de Oudegracht', schrijft de 
gemeente in een bericht op Twitter.  We roepen iedereen op deze plekken te verlaten en niet 
meer naar de stad te komen. Vier #Koningsdag thuis!'.  
 
Op beelden van NH Nieuws is te zien dat in Haarlem veel mensen zijn samengekomen aan het 
Spaarne. Een gemeentewoordvoerster zegt dat een aantal verkooppunten van horeca tijdelijk 
dicht moet, vanwege de drukte. Ook verzoeken politieagenten en handhavers grote groepen 
om te vertrekken. De Damstraat richting het Spaarne is afgesloten vanwege de drukte. 
 
Omdat Koningsdag voor de tweede keer op rij sober gevierd moet worden, maakte de politie 
zich voorafgaand aan de feestdag geen zorgen over mogelijke drukte. Een woordvoerder van 
de politie liet weten geen grote problemen te verwachten. Ook is er geen sprake van een 
‘landelijke opschaling’. ‘Misschien is Amsterdam een trekpleister, maar waarom zou je erheen 
gaan? Er is niets te doen dit jaar.’ 
 
Burgemeester Halsema van Amsterdam, de stad die op een ‘normale’ Koningsdag ruim 
300.000 bezoekers van buiten trekt, stelde al ‘dat Koningsdag zo grondig mogelijk is 
voorbereid’. ‘Er zal worden gehandhaafd op excessen.’ 
Rutte deed vorige week nog een beroep op de Nederlanders om Koningsdag verantwoord te 
vieren. ‘Ga er verstandig mee om’, zei hij toen. ‘In volle solidariteit met mensen die ziek zijn 
en mensen die zo vreselijk hard werken in de ziekenhuizen’. Bron: AD, 27 april 2021. 
 
 

 
 
2021-04-27 13:51:02 EINDHOVEN - Drukte in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven op 
Koningsdag. Omdat er nog strenge coronamaatregelen gelden en de versoepelingen pas een 
dag later ingaan, is Oranjefans gevraagd zoveel mogelijk in hun eigen buurt te blijven en 
drukke plekken te vermijden. ANP Rob Engelaar © ANP 
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Een coniferenhaag gaat op in vlammen, net als een een scooter. Er zijn ergere Koningsnachten 
geweest op Urk. © ProNews   
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Relatief rustige koningsnacht op Urk: ‘slechts’ één scooter en een 
coniferenhaag in vlammen op  
 
Koningsnacht op Urk is relatief rustig verlopen. Er gingen ‘slechts’ één coniferenhaag en een 
scooter in vlammen op. Ook het aantal jongeren dat traditiegetrouw bij zonsopkomst op 
brommers en scooters zonder uitlaat door het dorp scheurt, bleef beperkt. 
 
Waar in voorgaande jaren honderden jongeren op brommers en scooters over Urk scheurden 
zonder uitlaat, bleef dat aantal vanochtend beperkt tot ongeveer twintig. Zij negeerden daarbij 
het verbod op deze traditie, dat net als vorig jaar van toepassing was. 
 
Een andere illegale traditie die wel werd voortgezet, was het vreugdevuur op de rotonde De 
Akkers en Lange Dam. Gisteravond werd de rotonde al in brand gestoken, vanmorgen kwam 
een groep jongeren op die plek bijeen. 
 
Zij staken wat vuurwerk af, maar de overlast was niet zo groot als in andere jaren. Wel hield 
de politie een oogje in het zeil en was er cameratoezicht bij de rotonde. 
 
Toch werd er een scooter in brand gestoken op de rotonde. Of dat voorval een staartje krijgt, 
is nog niet bekend. Rond 07.30 uur vertrokken de laatste jongeren. De gemeente is daarna 
begonnen met het schoonmaken van de rotonde. Bron: De Stentor, 27 april 2021.  
 
 
 

 
 
Drukte bij wachtende mensen bij ingang aan Kasteelplein  © Gerlach Hochstenbach 
 

 
Park Valkenberg wordt ontruimd door ME: ‘dit gaat lang duren, ga lekker 
naar huis’  
 
Het Valkenbergpark in Breda is dinsdagmiddag rond 14.00 uur dichtgegaan vanwege de 
drukte. Zo'n twee uur later, iets na 16.15 uur, wordt de ME ingezet om het park te ontruimen. 
Ook het Kasteelplein wordt ontruimd.  
 
Bezoekers konden het Valkenbergpark nog een tijdje binnengaan via drie ingangen die open 
werden gehouden. Tassen en koelboxen werden gecontroleerd, omdat mensen maximaal één 
blikje bier mee mogen nemen. Daar hield overigens niet iedereen zich aan, er werd volop 
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gesmokkeld. Maar iets na 16.15 uur is de pret voorbij: het park wordt door de ME ontruimd. 
Bron: BN De Stem, 27 april 2021.  
   
 

Veel te druk in Breda, horeca sluit: noodverordening voor centrum Breda, 
Park Valkenberg en stationsgebied 
 
De gemeente Breda heeft dinsdagmiddag om 17.00 uur een noodverordening afgekondigd voor 
de gebieden centrum, Park Valkenberg en het stationsgebied. Dat betekent dat ook de winkels 
en horecaloketten in die gebieden sluiten, meldt een woordvoerder van de gemeente. Het is 
veel te druk in de binnenstad. Eerder ontruimde de ME het Kasteelplein en Park Valkenberg 
al.  
 
Bezoekers konden het Valkenbergpark nog een tijdje binnengaan via drie ingangen die open 
werden gehouden. Tassen en koelboxen werden gecontroleerd, omdat mensen maximaal één 
blikje bier mee mogen nemen. Daar hield overigens niet iedereen zich aan, er werd volop 
gesmokkeld. Maar iets na 16.15 uur is de pret voorbij: het park wordt door de Mobiele Eenheid 
ontruimd. Een klein uur later heeft de gemeente ook een noodverordening afgekondigd voor 
de gebieden centrum, Park Valkenberg en het stationsgebied. Bron: BN De Stem, 27 april 
2021. 
 
 

Grote groep mensen bouwt illegaal terras op IJsselkade Zutphen als 
statement tegen coronamaatregelen: burgemeester grijpt in 
 
In opdracht van burgemeester Annemieke Vermeulen hebben handhavers van de gemeente 
Zutphen dinsdagmiddag tijdens Koningsdag ingegrepen bij een grote samenkomst van 
mensen op de IJsselkade in Zutphen. Een groep van zo’n zestig personen had een illegaal 
terras opgebouwd, als een statement tegen de coronamaatregelen. 
 
Marc de Jong, één van de initiatiefnemers, spreekt van een ‘ludieke actie’. ‘Wij noemen het 
een flashmobcafé, waar mensen zelf zorgen voor tafeltjes, stoeltjes en versnaperingen. 
Hiermee willen wij een statement maken voor vrijheid. Daarbij halen wij de woorden nog maar 
eens aan die koning Willem-Alexander vorig jaar uitsprak rondom de dodenherdenking, 
namelijk ‘niet normaal maken, wat niet normaal is'.’ Bron: De Stentor, 27 april 2021.  
 
 

 
 
Woordvoerder Marc De Jong, IJsselkade Zutphen 
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The Streamers bij het paleis Noordeinde  © TLS 
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The Streamers slaan weer aan: ‘je kunt zeggen dat we een nieuw model 
hebben ontdekt’ 
 
Nu het tweede optreden van The Streamers dinsdag opnieuw veel kijkers trok, rijst de vraag 
of de gelegenheidsband ook na de coronapandemie verder kan. De artiesten willen wel en 
denken mee over de manier waarop. 
 
Achter de schermen van The Streamers keken medewerkers gisteravond met grote 
belangstelling naar steeds verspringende cijfertjes op een beeldscherm. Terwijl artiesten als 
Typhoon, Paul de Munnik, Van Velzen en Suzan & Freek met elkaar en anderen een muzikaal 
feestje bouwden bij de stallen van Paleis Noordeinde, zagen de organisatoren voor zich hoeveel 
mensen de livestream van het concert volgden. Bron: AD, 28 april 2021.  

 

 
 

 
 
The Streamers ‘meest bekeken streaming-event ooit in Nederland’, groep 
kondigt nieuw optreden aan 
 



74 

 

Het concert van The Streamers ter gelegenheid van Koningsdag was een enorme hit. Het 
aantal kijkers naar het Oranjeconcert van gelegenheidsformatie The Streamers passeerde 
dinsdagavond rond 22.00 uur de 2,5 miljoen kijkers, aldus de organisatoren. Het is daarmee 
volgens de organisatie het meest bekeken streaming-event ooit in Nederland.  
 
Het optreden was iets later begonnen dan gepland. Door technische problemen vanwege de 
drukte moesten de artiesten even op zich laten weten. In de laatste uren voor aanvang van 
het concert ontstond er plotseling nog een stormloop op kaartjes. Meer dan 50.000 mensen 
probeerden in het laatste uur nog een ticket te bemachtigen. Hier bleek het systeem niet tegen 
bestand. 
 
Met de 2,5 miljoen kijkers trekt het concert bij de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde 
meer kijkers dan het vorige optreden in Koninklijk Theater Carré. Hier keken op het 
hoogtepunt 1,8 miljoen mensen naar. De kijkers logden dinsdag niet alleen vanuit Nederland, 
maar ook vanuit tientallen andere landen.  

 
Frank Lammers rekte aan het begin van de stream even wat tijd door een rondleiding te geven 
door de Koninklijke Stallen, zodat iedereen later kon genieten van optredens van artiesten als 
Guus Meeuwis, Maan en Sanne Hans. Het eerste lied was een cover van Our house van 
Crosby, Stills & Nash door onder anderen Acda & De Munnik, Typhoon en Roel Van Velzen. 
Dit lied werd gezongen in de kleine balzaal in Paleis Noordeinde.  

Eerder op de dag kwamen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen 
Amalia, Alexia en Ariane al even kijken bij de repetitie. Het is voor het eerst dat bij Paleis 
Noordeinde een groot popconcert plaatsvindt. 

Na afloop kondigde de gelegenheidsformatie al gelijk weer een nieuw concert aan. Op 29 mei 
zullen ze weer samen optreden. Meer informatie volgt nog. Bron: AD, 27 april 2021. 
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Zorgen over drukte in steden en parken 

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans zegt dat ze bezorgd heeft gezien hoe druk het in 
sommige steden en parken was vandaag. Bij het programma Nieuws en Co op NPO Radio 1 zei 
ze dat de grote bijeenkomsten 'zorgelijk' zijn met het oog op het coronavirus. 

‘Maar het is ook begrijpelijk, mensen willen ruimte voor activiteiten’, aldus Koopmans. 
‘Alleen kunnen we ons niet veel permitteren.’ 

Volgens de viroloog maakt het niet zoveel uit dat het buiten was. ‘Als je op afstand blijft, is er 
buiten nauwelijks kans op besmetting, maar als je hutjemutje gaat staan en gaat zingen, dan 
is er een groter risico op besmetting met het coronavirus.’ Bron: AD, 27 april 2021.  

Net als OMT-lid en viroloog Marion Koopmans, maakt ook Maurice van den Bosch, 
bestuursvoorzitter van het OLVG in Amsterdam, zich zorgen over de drukte vandaag op 
straten en in parken in Nederland.  

Hij zei het begrijpelijk te vinden dat mensen naar buiten wilden gaan wegens het mooie weer. 
Maar zorgen maakte hij zich ook. Bij een foto met veel mensen in het park schreef hij op 
Twitter: ‘Dit is het Oosterpark, honderd meter tegenover het OLVG Oost met op dit moment 
volle ic's. Blijf de regels goed naleven. Ook jonge mensen kunnen echt ziek worden van Covid.’   

Tegen de Telegraaf sprak viroloog Bert Niesters van het UMCG van 'geen fijn beeld'. ‘Men 
neemt allerlei maatregelen om de zorg te ontlasten en doet dan dit. Dit werkt natuurlijk niet, 
en ik hoop niet op een toename van het aantal besmettingen. Maar ik ben daar wel een beetje 
bang voor, als je de beelden ziet.’ Bron AD, 27 april 2021. 
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Een aanhouding op de Verlaagde Wellekade  © Rens Hulman 
 
 

Massale vechtpartij langs de IJssel in Deventer, politie verricht meerdere 
aanhoudingen  
 
Langs de IJssel in Deventer is dinsdagavond een massale vechtpartij uitgebroken. Tientallen 
mensen gingen met elkaar op de vuist op de Verlaagde Wellekade. De politie heeft meerdere 
aanhoudingen verricht.   
 
Het was de hele dag al druk op deze plek. Politie en handhavers van de gemeente stuurden 
halverwege de middag mensen weg en verzochten de horeca daar om geen alcohol meer te 
verkopen. Toch ging het gebied langs de IJssel niet op slot. ‘Hopelijk reguleert het zichzelf nu’, 
zei gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman ‘s middags. 
 
Een groep van honderd tot honderdvijftig mensen bleef hangen op de kade en ‘s avonds schoot 
de vlam in de plan. Er brak een grote knokpartij waarbij tientallen mensen bij betrokken 
waren. De politie riep collega’s op uit Apeldoorn en Zutphen en veegde de kade schoon. Een 
deel van De Welle werd afgesloten.  
 
Er zijn zeker drie mensen aangehouden, mogelijk meer. De politie kan nog geen reactie geen. 
De kade lag na de vechtpartij bezaaid met gebroken bierflesjes en andere rommel.  Bron: De 
Stentor, 27 april 2021.  
 
 

Onbegrijpelijk dat ME moest worden ingezet om groepen uiteen te drijven 
 
Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt het onbegrijpelijk dat 
op Koningsdag in sommige steden de ME moest worden ingezet om grote groepen mensen 
uiteen te drijven die zich niet aan de coronaregels hielden. ‘Dit moeten we echt niet willen’, 
zegt de bewindsman. 

Mensen die ondanks dringende oproepen van burgemeesters toch de drukte opzochten, waren 
"helemaal verkeerd bezig", vindt Grapperhaus. ‘Laten we nou alsjeblieft, nu er weer geleidelijk 
aan wat dingen mogelijk zijn, ons nog steeds de hoofdregels aan blijven trekken. Blijf weg uit 
de drukte, hou die 1,5 meter en zorg voor je hygiëne.’ 
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Grapperhaus noemde eerder mensen die de coronaregels moedwillig 
overtraden, asociaal. Ditmaal gebruikt hij dat soort kwalificaties niet. ‘Grote woorden 
gebruiken, dat helpt misschien ook niet’, denkt hij. Bron: AD, 28 april 2021.  

Op Koningsdag zijn in Amsterdam ongeveer de helft minder mensen 
aangehouden dan op een 'normale' dag. 
 
Op Koningsdag zijn in Amsterdam ongeveer de helft minder mensen aangehouden dan op een 
'normale' dag. Dat zegt een politiewoordvoerder. Gemiddeld worden per dag in de hoofdstad 
zo'n honderd mensen aangehouden, op Koningsdag waren dat er rond de vijftig. Dat komt 
volgens de woordvoerder door de drukte op straat: ‘Als er meer mensen op straat zijn, is er 
meer sociale controle en zal je minder snel een auto openbreken.’ 

‘De vijftig aanhoudingen hadden ook lang niet allemaal te maken met Koningsdag. Dat geldt 
maar voor zo'n vijftien gevallen, van wie er negenzijn aangehouden voor openlijke 
geweldpleging.’ De overige aanhoudingen betroffen vergrijpen als inbraak of zakkenrollen. Het 
aantal van vijftig aanhoudingen is opgeteld over de tijd tussen middernacht en 22.00 uur. 

Op sociale media werd geklaagd over onnodig hard optreden van de politie. De woordvoerder 
pareert dat met: ‘Wij hebben alleen passend geweld toegepast nadat er geweld tegen óns werd 
gebruikt. Mensen gooiden bijvoorbeeld met flessen.’ Bron: AD, 28 april 2021. 

 

Bootverhuurder Delano Kortsmit bij zijn sloepen in Lage Zwaluwe  © Pix4Profs/René 
Schotanus 
 
 

Boot ideaal om met gezin op vakantie te gaan: Biesbosch-havens bereiden 
zich voor op zomerdrukte 
 
De bootjes waren vorig jaar niet aan te slepen en ook dit jaar lijkt een vaartochtje in eigen 
land de ultieme vakantiebestemming in coronatijd. Ondernemers in de Biesbosch-havens 
bereiden zich voor op weer een drukke zomer. 
 
‘Alle vaste ligplaatsen zijn weer verhuurd’, zegt Maarten Voskuil, assistent-manager van 
Jachthaven Biesbosch in Drimmelen. De zomer van 2020 werd door corona onverwacht 
hectisch. ‘De mensen ontdekten dat een boot ideaal is om met het gezin op vakantie te gaan. 
Ook bleven veel mensen in Nederland en zagen ze dat een vakantie in eigen land ook leuk kan 
zijn.’ Bron: BN De Stem, 26 april 2021. 
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De Bijenkorf houdt ook na woensdag vast aan winkelen op afspraak  
 
De Bijenkorf houdt ook na woensdag vast aan winkelen op afspraak. Dat heeft de 
warenhuisketen bekendgemaakt. Wel mogen er meer klanten per winkel naar binnen.  
 
De Bijenkorf zegt dat op deze manier goed in de gaten kan worden gehouden dat er niet te 
veel klanten binnenkomen. Bovendien waarderen klanten volgens de keten het winkelen op 
afspraak. Door daaraan vast te houden zegt De Bijenkorf de ‘klantbeleving’ en de veiligheid 
van klanten en medewerkers voorop te stellen. Klanten kunnen wel korter van tevoren een 
afspraak maken. Dat kan tot één uur voor de geplande tijd van het winkelbezoek. Voor het 
winkelen geldt een tijdslot van twee uur. 
 
Vanaf woensdag mogen niet-essentiële winkels weer zonder afspraak open, maar daarbij 
moeten ze zich nog wel aan een maximum aantal klanten houden. Er mag één klant aanwezig 
zijn per vijfentwintig vierkante meter winkeloppervlak.  
 

 

Lange rijen winkelend publiek bij de Bijenkorf  © ANP  
 
 
Ook Designer Outlets Roermond en Roosendaal, naar eigen zeggen de grootste outletcentra 
van Europa, houden winkelen op afspraak in stand. Volgens de centra heeft de coronacrisis 
bewezen dat klanten zo productiever winkelen. ‘Normaal is het heel druk in het centrum. Met 
een afspraak kun je je bezoek plannen en weet je zeker dat je geholpen wordt bij de winkel die 
je wil bezoeken. Ik kan me zo voorstellen dat mensen hun winkelbezoeken plannen en 
daarnaast een hoop extra winkels bezoeken’, zegt managing director Pieter van Voorst Vader 
van moederbedrijf McArthurGlen. 
 
Roermond verwacht woensdag geen tsunami aan bezoekers. ‘Maar mocht dat zo zijn, dan 
kunnen we het makkelijk managen, want het is allemaal eigen terrein’, zegt Van Voorst Vader. 
Ook deelt het outletcentrum mondkapjes uit, staat overal desinfecterende handgel en zullen 
er vanaf woensdag extra bewakers rondlopen die mensen op de richtlijnen van de overheid 
wijzen. 
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De meeste winkels, ketens als Action en Blokker, kiezen ervoor om winkelend publiek zonder 
afspraak te ontvangen. Winkeliers vinden de versoepelingen een belangrijke stap vooruit. 
‘Voor ondernemers betekent het meer kansen voor broodnodige omzet’, zo reageerde 
winkeliersorganisatie INretail eerder. De verplichting om minstens vier uur van tevoren een 
afspraak te maken, is voor veel mensen nu nog een belemmering om naar de winkels te gaan.  
 
Volgens INretail is er voor de handhaving door winkeliers al een winkelplan voor de 
vijfentwintighonderd winkelgebieden van Nederland. In de protocollen, gemaakt om veilig 
open te kunnen, is per winkelgebied, van groot tot klein, afgesproken wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Zo kunnen bijvoorbeeld onverantwoord grote groepen mensen voor 
deuren van winkels voorkomen worden. ‘Laat deze stap van het kabinet daarom ook de 
opmaat zijn naar een snelle volgende’, stelt de organisatie verder. Pas als alle belemmeringen 
weg zijn is ‘echt ondernemen’ volgens INretail weer mogelijk. Zolang er nog beperkende 
maatregelen gelden, blijft steun van de overheid bovendien noodzakelijk, benadrukt de 
brancheclub. 
 
Ook gaan terrassen, winkels en weekmarkten vanaf woensdag weer open onder voorwaarden 
en vervalt de avondklok. Het advies voor thuisbezoek gaat van een naar twee personen per 
dag. En op begrafenissen zijn vanaf 28 april weer honderd genodigden welkom in plaats van 
vijftig. 
 
Door het schrappen van de avondklok verandert er voor supermarkten ook wat. Zij kunnen 
straks weer tot ‘s avonds laat open. Volgens een woordvoerster van supermarktkoepel CBL 
komt dat er voor veel zaken op neer dat ze straks een kwartiertje later kunnen sluiten. ‘Maar 
alle beetjes helpen’, aldus de woordvoerder. Nu sluiten de supers nog om 21.45 uur, omdat 
mensen vanaf 22.00 uur niet meer zomaar buiten mogen zijn.   
 
Ook designer Outlets Roermond en Roosendaal, naar eigen zeggen de grootste outletcentra 
van Europa, houden winkelen op afspraak in stand. Volgens de centra heeft de coronacrisis 
bewezen dat klanten zo productiever winkelen. ‘Normaal is het heel druk in het centrum. Met 
een afspraak kun je je bezoek plannen en weet je zeker dat je geholpen wordt bij de winkel die 
je wil bezoeken. Ik kan me zo voorstellen dat mensen hun winkelbezoeken plannen en 
daarnaast een hoop extra winkels bezoeken’, zegt managing director Pieter van Voorst Vader 
van moederbedrijf McArthurGlen. Bron: AD, 26 april 2021.  
 

Wanneer horeca niet open gaat verliest men goed personeel aan andere 
zaken  
 
Horecaondernemers lopen het risico goed personeel te verliezen aan andere zaken als ze niet 
open gaan woensdag. Dat zegt André Triep, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van 
Kustgemeenten, die 336 paviljoens vertegenwoordigt. Volgens Triep houden 
horecaondernemers daar ook rekening mee bij het wel of niet openen van hun zaak 
aanstaande woensdag. 
 
Triep, ook eigenaar van Strandclub WIJ op Scheveningen en voorzitter van de Vereniging van 
Strandexploitanten Scheveningen, denkt dat veel ondernemers de rekensom al hebben 
gemaakt. ‘Als je meer dan dertig procent omzetverlies hebt, kun je aanspraak maken op de 
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Stel dat je door open te gaan op vijfendertig procent 
omzet komt, dan is het niet rendabel. Maar als je dicht blijft, heb je dus een ander probleem 
en loop je het risico dat je personeel straks misschien weg is omdat er elders wel werk voor ze 
is.’ Bron: AD, 26 april 2021. 

Bezwaar tegen gebiedsverbod gegrond verklaard OM trekt alle verboden 
in 

Het Openbaar Ministerie trekt alle op 28 maart gegeven gebiedsverboden voor het 
Museumplein in Amsterdam in. Dat zijn er meer dan driehonderd. Het OM doet dat nadat 
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afgelopen vrijdag acht bezwaren tegen het gebiedsverbod voor het plein door de Amsterdamse 
rechtbank gegrond werden verklaard. Daarmee gold het gebiedsverbod voor de acht mensen 
die beroep instelden niet meer. 

Nu heeft het OM dus besloten alle op 28 maart gegeven gedragsaanwijzingen in te trekken. 
De rechtbank kwam tot het oordeel dat de inzet van de gebiedsverboden legitiem was. Maar 
volgens de rechtbank heeft de officier van justitie niet beoordeeld waarom, voorafgaand aan 
het afgeven van de gebiedsverboden, juist déze personen zich in de komende tijd opnieuw 
schuldig zouden maken aan ernstige openbare ordeverstoring. 

De politie hield op 28 maart ruim driehonderd mensen aan op het Museumplein omdat zij de 
oproep negeerden om er weg te gaan. Ze betoogden tegen de avondklok en andere 
coronamaatregelen. Bron: AD, 26 april 2021.  

 

Een vogelkijkhut op de Marker Wadden  © Bram van de Biezen 
 
 

Veerdienst naar Marker Wadden mag weer varen, boswachter is heel blij 
 
De veerboot naar de Marker Wadden gaat weer varen. Door de coronamaatregelen lag de 
dienst maanden stil, maar vanaf 1 mei kan het publiek weer de overtocht maken naar het 
eiland in het Markermeer.  
 
De versoepelingen van het kabinet maken dit mogelijk. De veerdienst draait niet meteen op 
volle kracht, meldt Natuurmonumenten. De boten varen voorlopig van vrijdag tot en maandag. 
In de meivakantie zijn er meer afvaarten vanuit Lelystad. Aan boord is ruimte voor een beperkt 
aantal opvarenden. Zo kan iedereen voldoende afstand van elkaar houden.  Bron: De Stentor, 
26 april 2021. 
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Hubert Bruls: eigen verantwoordelijkheid voor het volgen van de 
coronaregels 

Als woensdag de eerste versoepelingen van de strenge lockdown ingaan, ligt 
de verantwoordelijkheid voor het volgen van de regels als eerste bij de mensen zelf. Dat 
zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen 
maandag na afloop van het beraad. 

Pas als laatste treedt de politie op in de volgorde van handhaving, die met minister Ferd 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en via hem met het kabinet is afgesproken. ‘Je kunt 
geen regels naleven als je begint met repressies en boetes’, zegt Bruls. ‘Daar was iedereen het 
over eens en we zullen de handhavingsvolgorde in overleg met de handhavers gaan uitvoeren.’ 

Overigens noemt de voorzitter de zorgen dat terrasgangers zich om 18.00 uur groepsgewijs 
gaan verplaatsen naar parken een beetje een non-probleem. ‘Als de terrassen niet open waren, 
zouden mensen met mooi weer ook in de parken zitten’, aldus Bruls. ‘Wat mensen na 18.00 
uur gaan doen, dat gaan we zien. Waarschijnlijk gaat de grootste groep naar huis om wat te 
eten.’ Bron: AD, 26 april 2021. 

Diederik Gommers: liever geen versoepelingen 

Arts en voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik 
Gommers zou toch liever zien dat er geen versoepelingen worden doorgevoerd woensdag. Dan 
mogen winkels weer meer mensen ontvangen en terrassen weer open tot 18.00 uur. ‘Ik zou 
niet versoepelen, zo met de finish in zicht, ik zou het niet doen’, zo zei hij maandagavond aan 
tafel van de talkshow Beau. 

Hij wijst daarbij op de verminderde mentale weerbaarheid van verpleegkundigen en artsen in 
overvolle ziekenhuizen. ‘Ze zijn nu zes maanden bezig en je ziet op plekken hele hoge uitval. 
Als de collega's in Brabant er zo doorheen zitten. Dan zeg ik: jongens, ik had iets meer rust 
gewild.’ 

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’. Bron: AD, 26 april 2021. 

OMT: aantal ziekenhuisopnames omhoog dan geen versoepelingen 

Mocht het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd toch weer fors toenemen, dan moet 
er ook een stokje worden gestoken voor de geplande versoepelingen van de coronaregels. Dat 
zegt het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van 
het coronavirus. 

De deskundigen adviseren steeds de mogelijkheid van een noodstop op de versoepelingen aan 
te houden en raden het kabinet aan heel voorzichtig om te gaan met de volgende stap, na het 
openen van de terrassen op woensdag. Het gaat dan om het openen van locaties als 
dierentuinen en pretparken en het toestaan van binnen sporten, zoals staat gepland voor 11 
mei. 
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De versoepelingen mogen echt alleen doorgaan als het weekgemiddelde van het aantal nieuwe 
opnames in het ziekenhuis en op de intensive care zeker met tien procent is gedaald, zo vinden 
zij. Het liefst ziet het OMT zelfs een afname van vijftien procent voordat er versoepeld wordt. 
Het OMT adviseerde het kabinet eerder al met klem te wachten met het loslaten van de 
coronaregels. Bron: AD, 27 april 2021. 

Ziekenhuizen zijn voorbereid op code zwart: hoe dicht zijn we dat 
rampscenario genaderd? 

Morgen gaan de terrassen open, maar uit de ziekenhuizen komt de ene na de andere 
noodkreet. Daar is de voorbereiding op code zwart in volle gang. Hoe dicht zijn we dat scenario 
genaderd? En hoe zit het met de uitwijkmogelijkheid naar Duitsland? 

Alle artsen en verpleegkundigen in het Erasmus MC krijgen donderdag een training over code 
zwart. In dat scenario zijn er niet genoeg ic-bedden beschikbaar en moeten artsen op basis 
van overlevingskansen, leeftijd en in het uiterste geval zelfs loting bepalen welke patiënt wél 
een bed krijgt. En wie dus niet. ‘We doen natuurlijk alles wat we kunnen om dit scenario te 
voorkomen’, zegt internist Rozemarijn van Bruchem-Visser, voorzitter van de triagecommissie 
in het Rotterdamse ziekenhuis, ‘maar als de minister code zwart uitroept, zijn we voorbereid.’ 
Bron: AD, 27 april 2021. 

 

Update RIVM 

In de afgelopen week (21 tot en met 27 april) nam het aantal nieuwe besmettingen in 
Nederland licht toe naar 55.097 meldingen (+2%) ten opzichte van de week ervoor (53.981). 
Het percentage positieve testen steeg afgelopen week van 10,1% naar 10,6%. Dat meldt het 
RIVM, dat ook zegt dat het aantal mogelijk vertekend is door een storing in de nacht van 26 
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op 27 april. Het aantal nieuwe besmettingen kan nog iets toenemen als bekend wordt hoeveel 
besmettingen door de storing niet zijn doorgegeven.  

Het reproductiegetal bleef nagenoeg gelijk. Het RIVM becijfert het nu op 1,05. Op dit moment 
besmetten 100 mensen die het virus hebben opgelopen dus 105 andere mensen. Het r-getal 
stond vorige week op 1,06. 

Het aantal besmettelijke mensen is in één week flink gestegen, aldus het RIVM. Op dit moment 
lopen er ruim 181.000 mensen in Nederland rond die iemand anders kunnen besmetten. Bij 
de vorige rapportage van het RIVM een week geleden waren dat er nog 162.000 

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames bleef volgens de instantie vergelijkbaar met de week 
ervoor. Afgelopen week ging het om 1661 nieuwe opgenomen coronapatiënten. Een week 
eerder waren het er 1672. In totaal liggen er nu 2597 coronapatiënten in de Nederlandse 
ziekenhuizen. 

Eerder vandaag meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat het 
saldo van het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is gestegen met 7. Er 
werden op de ic's 57 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen nu 820 mensen met 
corona op de ic's. De druk op de zorg blijft hoog.  

Het RIVM meldt vandaag 5373 nieuwe coronabesmettingen, flink lager dan een dag eerder. 
Het aantal is mogelijk lager door een technische storing bij de GGD'en, aldus het RIVM. Dat 
betekent dat er mogelijk meer coronabesmettingen zijn vastgesteld dan het RIVM nu meldt. 

Hoeveel hoger het daadwerkelijke aantal besmettingen uitvalt, is niet te zeggen, aldus een 
woordvoerder van het instituut. Komende dagen worden de niet gemelde besmettingen bij de 
cijfers opgeteld. 

Ook voor de storing was het aantal nieuwe besmettingen aan het dalen. Maandag deed het 
RIVM melding van 6246 nieuwe positieve tests, fors minder vergeleken met de dagen daarvoor. 
Aanvankelijk meldde het instituut 6257 positieve tests op maandag, maar dat aantal werd 
iets naar beneden bijgesteld. Zondag ging het nog om 8054 nieuwe gevallen, zaterdag om 
8091, vrijdag om 9258 en donderdag zelfs om 9599 positieve tests. 

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is gestegen met 7, meldt het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. In totaal liggen nu 820 mensen met 
corona op de ic's. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten ook toe, met 18 
tot in totaal 1777 patiënten. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 2597 mensen met 
Covid-19, 25 meer dan een dag eerder.   

Flevoland ziet nieuwe positieve coronatesten met twintig procent afnemen, Staphorst meest 
zorgelijk. 

Er zijn minder mensen in Oost-Nederland positief getest op corona. Heerde en Ommen kenden 
het afgelopen etmaal, relatief gezien, het laagste aantal nieuwe besmettingen. In Staphorst 
blijft de situatie zorgelijk. Dat blijkt uit de laatste cijfers die het RIVM bekend maakte.  

Apeldoorn houdt de dalende lijn van de afgelopen dagen vast. Wel werden er drie nieuwe 
ziekenhuisopnames gemeld, die gerelateerd zijn aan Covid-19. Zaterdag en zondag stond dat 
aantal op nul. Waar Nunspeet er gisteren in negatieve zin uitsprong zijn de cijfers vandaag 
een stuk beter. Het aantal positief gemelde testen ging in deze gemeente van 24 naar 15. Ook 
vanuit Zwolle, met een afname van bijna vijftig procent, goede berichten.  

Staphorst leek gisteren een stap in de goede richting te zetten, maar de cijfers blijken grillig. 
Na een daling is het aantal besmettingen dusdanig toegenomen dat de gemeente, relatief 
gezien, de meeste nieuwe besmettingen erbij kreeg.  
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Veiligheidsregio Flevoland zag het aantal positieve testen met ruim twintig procent afnemen. 
In Noord- en Oost Gelderland is de daling tien procent. Daar zijn wel 15 nieuwe 
ziekenhuisopnames gemeld, terwijl dit er zondag 9 waren. Er zit soms enige tijd tussen de 
feitelijke ziekenhuisopname en het moment dat deze door het RIVM bekend wordt gemaakt. 
Ook binnen de veiligheidsregio IJsselland verminderde het aantal positieve testen met zo'n 
tien procent. 

Het RIVM meldt landelijk 5373 nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal. Dat zijn er 884 
minder dan maandag. Toen werden er 6257 positieve tests gemeld. Het aantal 
coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen. Er zijn nu 2597 mensen met corona 
opgenomen, 25 meer dan maandag. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiëntenspreiding (LCPS) dinsdagmiddag bekend. 

Op de intensive care worden 820 patiënten behandeld vanwege corona (maandag 813) en 420 
om andere, niet-corona-gerelateerde redenen. In totaal zijn nu 1240 ic-bedden bezet, een 
toename van 23. Bron: De Stentor, 27 april 2021.   

 

Einde avondklok 

 

Om 22.00 uur is de (voorlopig) laatste avondklok ingegaan. Tot 04.30 uur mag niemand 
zonder geldige reden naar buiten.  

De avondklok geldt in de nacht van dinsdag op woensdag voor het laatst en lijkt Nederlanders 
effectief van straat te hebben gehouden in de late uren. Maar de laatste weken wordt het 
buiten langzaamaan drukker als het donker is. Ook na 22.00 uur - de nu nog geldende 
begintijd van de avondklok - zijn er meer mensen in de weer. Dat blijkt uit cijfers van het 
Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). 
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Ook op de weg is te merken dat het 's avonds weer iets drukker wordt. Tussen 22.00 en 23.00 
uur reden halverwege deze maand doordeweeks 74 auto's voorbij op een druk verkeerspunt, 
tegen 64 in de laatste volle week van maart. Dat blijkt uit metingen van het Nationaal 
Dataportaal Wegverkeer (NDW) op tweehonderd verkeerspunten, met name snelwegen.  

Woensdagochtend 04.30 uur is Nederland van deze maatregel af. Het kabinet stelde de regel 
in om feesten en bezoekjes tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Sinds zaterdag 23 januari mochten Nederlanders 's avonds alleen met een geldige 
verklaring, om bijvoorbeeld de hond uit te laten of te werken, op straat zijn. 

Mensen die zonder verklaring op straat waren, riskeerden een boete van 95 euro. De politie 
deelde sinds de invoering ongeveer 6000 avondklokboetes per week uit. 

Demissionair minister-president Mark Rutte zei eerder dat de besmettingscijfers en druk op 
de zorg nog altijd buitengewoon hoog zijn. Toch schaft hij de maatregel af. Het is volgens hem 
niet mogelijk om met nul risico uit de coronacrisis te komen. Bron: De Stentor, 27 april 2021. 

 

Volgens Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, heeft 
de avondklok nauwelijks effect gehad. ‘Bij de invoering van de avondklok was de berekening 
dat het tien procent zou verminderen. Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames 
in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect’, aldus 
Kuipers bij de RTL-talkshow Beau. 

We zitten op het hoogste aantal besmettelijke personen tot nu toe, ondanks dat 
er gevaccineerd wordt.’ Kuipers zei blij te zijn dat het aantal vaccinaties per week stijgt en kan 
uitkomen op 1,5 miljoen prikken per week. Hij is voorstander van de registratie van 
gevaccineerden. Daar moet een persoon nu toestemming voor geven maar Kuipers bepleit: 
‘Geef alsjeblieft toestemming, zeg ja, want die informatie is echt relevant.’ Bron: AD, 28 april 
2021. 
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Kuipers wil niet zeggen dat de avondklok ‘voor niets is geweest’. ‘Het is een ongecontroleerd 
experiment. En je moest iets doen.’ De versoepelingen van coronamaatregelen die deze week 
zijn ingegaan, vindt de ziekenhuisbestuurder nog steeds niet bezwaarlijk. De avondklok en de 
bezoekbeperking tot één persoon werden toch al slecht nageleefd, denkt hij. Voor verdere 
versoepelingen is het ‘scherp aan de wind zeilen’, zei Kuipers eerder. 

Nederland zit volgens de LNAZ-voorzitter nu op het hoogste aantal besmettelijke personen tot 
nu toe, ondanks dat er gevaccineerd wordt. Kuipers zei blij te zijn dat het aantal vaccinaties 
per week stijgt en kan uitkomen op 1,5 miljoen prikken per week, ‘zo nodig met behulp van 
huisartsen en ziekenhuizen’. 

Vanaf gisterochtend 04.30 uur mogen Nederlanders weer wanneer ze willen op straat zijn. Het 
kabinet stelde eerder een avondklok in om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in 
groepen in de avond tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. 

Vanaf zaterdag 23 januari mochten Nederlanders tussen 21.00 uur en 04.30 uur alleen 
vanwege bijvoorbeeld een medische reden of om te werken op straat zijn en moesten ze ook 
een schriftelijke verklaring hebben. Mensen die zonder verklaring op straat waren, riskeerden 
een boete van 95 euro. Op 31 maart verruimde het kabinet vanwege de zomertijd de regel met 
een uur. De avondklok gold vanaf toen tussen 22.00 en 04.30 uur. 

Sinds de invoering van de maatregel heeft de politie ongeveer 6000 avondklokboetes per week 
uitgedeeld. Bron: De Stentor, 29 april 2021. 

 

Wie wel buiten was moest een geldige verklaring aan de politie kunnen laten zien  © Politie.nl 
 

Meeste avondklokboetes uitgedeeld in Apeldoorn en op Urk 
 
Na ruim drie maanden liep afgelopen woensdagochtend de avondklok af. Deze maatregel van 
het kabinet, om het aantal coronabesmettingen in te dammen, werd ook regelmatig genegeerd. 
Dat leidde tot de nodige boetes; alleen al ruim 6200 in het verspreidingsgebied van de 
Stentor, zo blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van de politie. In absolute aantallen werden 
de meeste boetes uitgedeeld in Apeldoorn, per duizend inwoners staat Urk bovenaan. 
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Het was begin dit jaar voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat er weer een avondklok 
gold. Wie tussen 21.00 en 04.30 uur zonder geldige verklaring op straat was, riskeerde een 
boete van 95 euro. Op 31 maart verruimde het kabinet vanwege de zomertijd de regel met een 
uur. De avondklok gold vanaf toen (tot 28 april) tussen 22.00 en 04.30 uur. De maatregel 
werd ingesteld om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen ’s avonds tegen te 
gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bron: De Stentor, 29 april 
2021.  
 
In de gemeente Eindhoven werden de meeste avondklokboetes uitgedeeld tussen 23 januari 
en 28 april in Brabant, namelijk 1927. Daarop volgen de gemeenten Tilburg en Den Bosch. In 
West-Brabant staan de gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal op het podium.  
 
Als je voor woensdag nog na 22.00 uur buiten te zien was zonder geldige reden, kostte dat je 
95 euro. Bekijk hieronder in het kaartje hoeveel boetes er in jouw gemeente zijn uitgedeeld. De 
politie heeft de afgelopen drie maanden landelijk ruim 95.000 boetes uitgeschreven voor het 
overtreden van de avondklok. Dat leverde de schatkist een slordige negen miljoen euro op. 
Bron: BN De Stem, 29 april 2021. 

 

Avondklok levert schatkist negen miljoen euro aan boetes op 

De politie heeft de afgelopen drie maanden ruim 95.000 boetes uitgeschreven voor het 
overtreden van de avondklok. Dat leverde de schatkist een slordige negen miljoen euro op. 

Het handhaven van de avondklok, maar ook diverse coronademonstraties, hadden een grote 
impact op de politie. In totaal hebben agenten ruim 212.000 overuren gemaakt, een stijging 
van vijfenzestig procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.  

Vooral de demonstraties waren de oorzaak voor het overwerk. Het aantal van 1500 
demonstraties is een verdubbeling vergeleken met de protesten in de eerste vier maanden van 
2020. In dezelfde periode van 2019 telde de politie 1300 demonstraties. 

Met name bij de Mobiele Eenheid (ME) en Aanhoudingseenheid draaiden veel medewerkers 
langere diensten en vaak meerdere weekenden achter elkaar. ‘Er is een groot beroep gedaan 
op politiemedewerkers die te weinig zijn toegekomen aan rust, vrije tijd en aandacht voor 
thuis’, zegt politiechef Willem Woelders. 

Agenten merken dat de toenemende maatschappelijke onvrede over de coronamaatregelen en 
de handhaving steeds vaker leidt tot discussies met burgers op straat.  

 
 

De straten waren afgelopen drie maanden tijdens de avondklok zo goed als leeg, maar toch 
gingen er tienduizenden overtreders op de bon, zoals hier in Amsterdam. © Joris van Gennip 
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De avondklok ging in op 23 januari. Toen moesten mensen nog voor 21.00 uur binnen zijn en 
mochten ze tot 4.30 niet naar buiten. Aanvankelijk zou de maatregel tot 10 februari duren, 
maar hij werd meerdere keren verlengd. Vanaf 31 maart schoof de avondklok een uurtje op 
en mochten mensen zich van 22.00 tot 04.30 uur niet op straat vertonen. Het was voor het 
eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat mensen 's nachts thuis moesten blijven. Volgens de 
politie heeft het overgrote deel van de bevolking zich netjes aan de maatregel gehouden.  

De avondklok, samen met de regel om maximaal één bezoeker thuis te ontvangen, moest de 
verspreiding van het virus flink indammen. Het RIVM schatte dat dit het reproductiegetal van 
het virus met  tien procent naar beneden zou brengen. 

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), had de 
avondklok geen enkel effect op de ziekenhuisopnames, al wil hij ook niet zeggen dat hij voor 
niets is geweest. ‘Het is een ongecontroleerd experiment en je moest iets doen’, zei hij 
gisteravond in het tv-programma Beau. 

Op die uitspraak kwam veel kritiek. Viroloog en Outbreak Management Team-lid Marion 
Koopmans liet weten dat de avondklok plaatsvond in een tijd dat de Britse variant opkwam. 
Het verloop van de epidemie was na invoering van de avondklok wel degelijk anders dan in de 
RIVM-modellen zonder avondklok. 

Het RIVM heeft laten weten te werken aan een precieze berekening over wat de gecombineerde 
regels voor effect hebben gehad. Bron: AD, 29 april 2021. 

 

 

Volgens Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), heeft de 
avondklok geen enkel effect gehad op de ziekenhuisopnames. ‘Bij de invoering van de 
avondklok was de berekening dat het tien procent zou verminderen. Als je kijkt naar het 
beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het 
opschuiven geen enkel effect’, aldus Kuipers bij de RTL-talkshow Beau. 

Kuipers wil niet zeggen dat de avondklok ‘voor niets is geweest’. ‘Het is een ongecontroleerd 
experiment. En je moest iets doen.’  
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Er is de nodige kritiek op de uitspraak van de baas van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Zo 
wijst viroloog en OMT-lid Marion Koopmans er op Twitter op dat de invoering van de avondklok 
plaatsvond in een tijd dat de Britse variant opkwam, en dat het verloop van de epidemie na 
invoering van de avondklok anders verliep dan in RIVM-modellen zonder avondklok. 

Veldepidemioloog Amrish Baidjoe wijst daar ook op, en zegt (ook op Twitter) dat het om 
‘complexe materie’ gaat. Het lid van het RedTeam roept Kuipers op zich te beperken tot zaken 
waar hij over gaat. ‘Je hoort mij toch ook niet over distributie patiënten IC kletsen of hoe je 
een ziekenhuis moet runnen. Echt, bescheidenheid is ook een vak. Kuipers zegt maar wat.’ 

Het RIVM laat in een reactie weten te werken aan een precieze berekening over wat de 
gecombineerde maatregel van de avondklok en de 1-bezoekersregeling nu precies heeft 
opgeleverd. Tot nu toe is er altijd vanuit gegaan dat dit ongeveer een vermindering van tien 
procent zou zijn op het reproductie-getal - de R - van het coronavirus.      

Actiegroep Viruswaarheid voelt zich in zijn strijd tegen de avondklok gesteund door uitspraken 
van Kuipers. ‘Verbazingwekkend. Het effect van de avondklok is niet meetbaar omdat de 
maatregel tegelijkertijd met andere maatregelen is genomen’, reageert Jeroen Pols, jurist van 
Viruswaarheid. ‘Dus waar baseer je zo’n uitspraak nu op? Maar ik vind het prima dat hij het 
zegt, het ondersteunt ons verhaal’, vervolgt hij. 

Jurist Pols wijst erop dat er maandag een kort geding in Den Haag is tegen de avondklok. ‘Wij 
gaan eisen dat de Staat niet opnieuw het middel van een avondklok gaat inzetten. En daar 
draagt de uitspraak van Kuipers zeker aan bij.’  

De versoepelingen van coronamaatregelen die deze week zijn ingegaan, vindt Kuipers nog 
steeds niet bezwaarlijk. De avondklok en de bezoekbeperking tot één persoon werden toch al 
slecht nageleefd, denkt hij. Voor verdere versoepelingen is het ‘scherp aan de wind zeilen’, zei 
Kuipers eerder. 

Nederland zit volgens de LNAZ-voorzitter nu op het hoogste aantal besmettelijke personen tot 
nu toe, ondanks dat er gevaccineerd wordt. Kuipers zei blij te zijn dat het aantal vaccinaties 
per week stijgt en kan uitkomen op anderhalf miljoen prikken per week, ‘zo nodig met behulp 
van huisartsen en ziekenhuizen’. 

Kuipers is voorstander van het registreren van gevaccineerden. Daar moet een persoon nu 
toestemming voor geven, maar Kuipers bepleit: ‘Geef alsjeblieft toestemming, zeg ‘ja’, want die 
informatie is echt relevant.’ 

Vanaf gisterochtend 04.30 uur mogen Nederlanders weer wanneer ze willen op straat zijn. Het 
kabinet stelde eerder een avondklok in om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in 
groepen in de avond tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. 

Vanaf zaterdag 23 januari mochten Nederlanders tussen 21.00 uur en 04.30 uur alleen 
vanwege bijvoorbeeld een medische reden of om te werken op straat zijn en moesten ze ook 
een schriftelijke verklaring hebben. Mensen die zonder verklaring op straat waren, riskeerden 
een boete van vijfennegentig euro. Op 31 maart verruimde het kabinet vanwege de zomertijd 
de regel met een uur. De avondklok gold vanaf toen tussen 22.00 en 04.30 uur. 

Sinds de invoering van de maatregel heeft de politie ongeveer zesduizend avondklokboetes per 
week uitgedeeld. Bron: AD, 29 april 2021. 
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Veel mensen kopen een camper 

De coronacrisis heeft de aanschaf van campers flink aangewakkerd. Onlangs werd de 
honderdvijftigduizendste camper op kenteken gezet, zo blijkt uit verkoopcijfers die 
branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie (KCI) met De Telegraaf heeft gedeeld. 

‘We stapelen record op record en het einde is nog niet in zicht', zegt voorzitter Leo Diepemaat 
in de krant. Het afgelopen kwartaal zag de KCI een stijging van achtentwintig procent bij de 
verkoop van nieuwe campers. In maart 2021 was er zelfs een groei van vierenveertig 
procent. In tien jaar tijd is het aantal campers in Nederland verdubbeld. 

Volgens de KCI-voorzitter is de populariteit van campers deels te verklaren door het 
coronavirus. ‘Avontuur, vrijheid en onafhankelijkheid zijn de belangrijkste drijfveren achter 
de aankoop van een camper. En sinds vorig jaar komt er nog eentje bij: veilig kunnen reizen in 
coronatijd', meent Diepemaat. 

Vorig jaar vreesde de branchevereniging juist nog dat de markt volledig zou instorten door de 
uitbraak van het coronavirus. ‘Toen lag de verkoop bijna twee maanden helemaal stil. Maar 
daarna ging het los en kende de branche zelfs maanden waarbij de verkoop met vijfentachtig 
procent steeg', aldus Diepemaat. Bron: De Stentor, 27 april 2021. 
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© ANP — Veel Nederlanders vierden vanwege het coronavirus de vakantie in eigen land 

Veel regels, maar morgen mogen terrassen eindelijk open en het wordt 
ideaal weer 

We moesten er zes lange maanden op wachten, maar ze gaan weer (gedeeltelijk) open: de 
terrassen in de buitenlucht. Door heel het land zijn voorbereidingen gaande voor de eerste 
klanten. En dan wordt het óók nog eens zonnig weer. 

Het openen van de terrassen gaat wel gepaard met de nodige regels. Zo is het verplicht om te 
reserveren: telefonisch, digitaal of aan de deur. Tussen het reserveren en het terrasbezoek zit 
geen minimale wachttijd. Al schreeuwen de verwachte weersomstandigheden wel om snel te 
handelen. De populaire horecazaken zijn (zo goed als) volgeboekt.  

Volgens reserveringsplatform TheFork werden terrasreserveringen al snel na de 
persconferentie gemaakt. Eigenaar Mark Corporaal van Stadscafé Blij had binnen een 
kwartier al honderd reserveringen, zo zei hij eerder tegen deze site. ‘Ik denk dat het een teken 
is dat mensen het heel erg hebben gemist en gewoon weer iets willen.’ Corporaal werkt, net 
als tenten in heel het land, met tijdsblokken van anderhalf uur. ‘Want we gunnen iedereen 
een plekje en het genot van onze producten.’ 

Het is flink aanpoten voor de horeca en bedrijven in dezelfde sector. Zo moeten ook de 
biertanks van café’s weer gevuld worden. En voor winkelgangers zal er minder plek op de 
stoep zijn om te wandelen, want uitgestalde terrassen hebben de ruimte nodig.  

Wie trek heeft in een appeltaart kan 28 april bijvoorbeeld naar Brownies & downieS afreizen. 
Het personeel is er maandag al begonnen met het schillen van appels. ‘We doen elke dag iets, 
dan is een week genoeg voorbereidingstijd’, zegt Michelle vanuit de vestiging in Bergen op 
Zoom. 

Michelle: ‘De ochtend na de persconferentie liepen de reserveringen al binnen.’ Het personeel 
heeft er de afgelopen tijd niet stil hoeven zitten, er was genoeg te doen qua bezorging en afhaal. 
‘Maar dat we overmorgen weer klanten kunnen serveren maakt iedereen hier super 
enthousiast.’ Bron: AD, 27 april 2021.   
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Wisselend extra toezicht in de grote steden in onze regio rondom de 
heropening van de terrassen 

Veel horecaondernemers en vaste terrasgangers keken lang uit naar vandaag, de dag waarop 
de terrassen weer - beperkt - open mogen. Tussen 12:00 en 18:00 mogen de horeca de tafels 
en stoelen buiten zetten om hun gasten te bedienen. Apeldoorn, Zwolle, Deventer en 
Harderwijk houden op verschillende manieren de drukte in de stad in de gaten. 

De gemeente Deventer zet vandaag extra toezicht in om te voorkomen dat opnieuw 
ongeregeldheden ontstaan in de Deventer binnenstad. Tijdens Koningsdag werd het te druk 
in het centrum van Deventer en werden mensen weggestuurd. Later ontstond een grote 
vechtpartij op het Verlaagde Wellepad, langs rivier de IJssel.  Bron: De Stentor, 28 april 2021. 

Maastricht doet oproep aan Belgen: blijf weg van terrassen 

De gemeente Maastricht roept Belgen op woensdag niet naar de net geopende terrassen in de 
stad te komen.  

Dat schrijft 1Limburg. ‘In normale omstandigheden zijn wij gastvrij, maar de situatie is nu 
anders’, aldus burgemeester Annemarie Penn-te Stake. Penn doet daarmee een beroep op de 
solidariteit van onze zuiderburen. De gemeente kan bezoek van Belgische terrasgangers niet 
verbieden.  

Marino Keulen, burgemeester van de Belgische grensgemeente Lanaken, sluit zich aan bij 
Maastricht. Zonder goede reden de grens oversteken noemt hij ‘onverantwoord gedrag’. In 
België gaan de terrassen pas op 8 mei weer open. 

Het is vanaf woensdagmiddag 12.00 uur weer mogelijk iets te eten of te drinken op het terras. 
Aan een bezoek zitten nog wel strenge regels. Zo is er maar ruimte  voor maximaal twee gasten 
per tafel, tenzij de terrasgangers uit één huishouden bestaan. Bovendien is reserveren 
verplicht en mag één ondernemer maximaal vijftig mensen tegelijk ontvangen. Bron: AD, 28 
april 2021. 

Voorwaarden waaronder terrassen open mogen 

Verplicht reserveren, zoveel mogelijk blijven zitten, contactloos betalen, binnen plassen met 
een mondkapje op. Dat zijn enkele van de voorwaarden waaronder 
de terrassen woensdagmiddag weer open mogen. Per buitenterras geldt een maximum van 
vijftig mensen, zo staat op rijksoverheid.nl. Entertainment op of rond het terras is uit den 
boze, evenals het vieren van bruiloften en feesten. 

Een gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht. De GGD gebruikt die 
info voor eventueel bron- en contactonderzoek. Aan een tafel zitten maximaal twee mensen op 
1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen onder 
de 12 jaar. Zitten aan een tafel is sowieso verplicht. Met kuchschermen ertussen mogen tafels 
ook op minder dan 1,5 meter van elkaar staan. Tafeltjes mogen niet aan elkaar worden 
geschoven. 

Blijven zitten is het devies, verplaatsen gebeurt niet onnodig. Bezoekers mogen alleen naar 
binnen voor wc- of garderobebezoek, of om te betalen. Er moet dan wel een mondkapje op. 

Burgemeester Femke Halsema hoopt dat mensen bij de heropening van de terrassen de 
coronaregels niet uit het oog zullen verliezen. ‘Ik begrijp het verlangen naar meer vrijheid. 
Maar het dringend verzoek blijft ook nu: hou je aan de regels. Hou nog even vol. Ik hoop op 
gezond verstand en doe een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Alleen zo kunnen we 
het verspreiden van het coronavirus tegengaan’, laat ze weten via haar woordvoerster. 
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Halsema heeft Koningsdag met gemengde gevoelens beleefd: ‘We kijken terug op een dag waar 
ondanks de coronaregels heel veel mensen gekozen hebben om massaal bij elkaar te komen. 
Het was op veel plekken te druk in de stad. De politie en ME hebben op verschillende plekken 
moeten ingrijpen, er was agressie en parken moesten dicht. Dat vind ik jammer en zorgelijk. 
Geweld tegen de politie en handhaving is onacceptabel. Maar ik heb ook voldoende plekken 
gezien waar de sfeer gemoedelijk was en mensen voldoende afstand hielden.’  Bron: AD, 28 
april 2021. 

 

Maarten Brink, voorzitter van ACP Zeeland-West-Brabant © eigen foto 
 
 

Weer moet politie ingrijpen bij mensen die de regels aan hun laars lappen: 
bond wil snel vaccinatie voor agenten 
 
Politiemensen moeten snel een vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Want agenten 
knappen het werk op straat op en moeten - ongevaccineerd - ingrijpen als mensen de regels 
aan hun laars lappen. 
 
Dat stelt politiebond ACP Zeeland-West-Brabant naar aanleiding van de gebeurtenissen op 
Koningsdag in veel steden in het land. In onder meer Breda moest de politie Park Valkenberg 
ontruimen omdat grote groepen zich niet aan de coronaregels hielden. Ook in de binnenstad 
kwamen agenten in actie. Bron: BN De Stem, 27 april 2021.  
 
 

Onrustige Koningsdag volgens politievakbond ACP 
 
Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP kijkt terug op een onrustige 
Koningsdag. ‘Het blijkt dat vooral in de grote steden de discipline op tal van momenten ver te 
zoeken was.’ Dat zei hij tegen Goedemorgen Nederland. 
 
In onder meer Amsterdam en Breda kwam de Mobiele Eenheid eraan te pas om 
mensenmenigtes die Koningsdag vierden uit elkaar te halen. Ook elders in het land ontruimde 
de politie te volle parken. 
 
‘Op heel veel plekken is het leuk en relatief rustig verlopen, maar in tal van grote steden zijn 
er grote problemen geweest. Daar hebben toch veel collega's in de frontlinie gestaan’, zei Van 
de Kamp. ‘Die hebben het hard te verduren gehad. Er waren veel collega's bij die niet bij de 
Mobiele Eenheid zitten.’ 
 
Een aantal agenten is ook gewond geraakt. Van de Kamp: ‘Dat lijkt op het eerste gezicht mee 
te vallen maar we kijken het altijd een langere periode aan. Als je een fles tegen je hoofd 
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krijgt kan het toch nog fout uitpakken, dus dat willen we langer bekijken om zeker te weten 
dat het goed gaat.’ Bron: AD, 28 april 2021. 
 
 

Politiebonden moedeloos na Koningsdag en uitblijven betere cao: 
‘misschien werk maar neerleggen’ 
 
Door doelbewust de drukte op te zoeken en agenten agressief te bejegenen hebben talloze 
Nederlanders zich tijdens Koningsdag schuldig gemaakt aan ‘egoïstisch en onverantwoordelijk 
gedrag’. Dat zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Met het uitblijven van 
een betere cao voor agenten overwegen de vakbonden ‘serieuze acties‘ rondom toekomstige 
evenementen en feestdagen, waarschuwt Maarten Brink, projectleider van de landelijke cao-
acties, die naar eigen zeggen namens alle bonden spreekt. 

 
In onder meer Amsterdam en Breda kwam de Mobiele Eenheid (ME) eraan te pas om 
mensenmenigtes die Koningsdag vierden uit elkaar te halen. Ook elders in het land ontruimde 
de politie te volle parken. ‘Politiemensen moesten echt vol aan de bak’, zegt Jan Struijs, 
voorzitter van de Nederlandse Politiebond tegen deze site. Er was veel agressie onder 
feestvierders door drank- en drugsgebruik, stelt Struijs. ‘Dit was egoïstisch en 
onverantwoordelijk gedrag ten tijde van een gezondheidscrisis.’ 
 
In de grote steden was de discipline ‘op tal van momenten ver te zoeken’, zegt ook voorzitter 
Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP.  
 
‘Op heel veel plekken is het leuk en relatief rustig verlopen, maar in tal van grote steden zijn 
er grote problemen geweest. Daar hebben toch veel collega’s in de frontlinie gestaan”, zegt Van 
de Kamp tegen Goedemorgen Nederland. ,,Die hebben het hard te verduren gehad.’ 
 
‘Wat voor een ieder een mooie feestdag had moeten zijn, is voor een groot aantal dienders weer 
een dag geworden zoals er de laatste maanden veel zijn geweest’, verzucht Xander Simonis 
van politiebond ANPV. Agenten hebben het volgens hem ‘ernstig te verduren gehad’. ‘Een grote 
groep verzet zich meer en meer tegen de regels en ik vrees dat dit met deze versoepelingen niet 
ineens zal veranderen.’ 
 

 
 
Politie te paard tijdens Koningsdag in Amsterdam waar onder meer het Vondelpark werd 
afgesloten. © ANP 
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Het stoort agenten dat zij door Haagse politici dikwijls bewierookt worden voor het goede werk, 
maar dat zij die waardering niet terugzien in de cao-onderhandelingen, zegt Maarten Brink, 
voorzitter van politiebond ACP Zeeland-West-Brabant en projectleider van de landelijke cao-
acties. ‘Het kabinet heeft telkens de mond vol van waardering voor de politiemensen, maar 
tegelijkertijd geven zij tijdens de onderhandelingen voor betere arbeidsvoorwaarden niet 
thuis.’  
 
In februari trokken de bonden zich terug uit het cao-overleg en kondigden ze diverse acties 
aan. Sommige agenten dreigen het werk op grote evenementen neer te leggen, zegt Brink. ‘Als 
Den Haag het nodig vindt om zo met ons om te gaan, misschien moeten we het werk dan maar 
neerleggen. We horen dat de laatste tijd vaak van collega's, als een soort signaal aan 
de minister dat het gebrek aan erkenning van het politiewerk uitblijft. We zien nu een hoop 
geweld tegen agenten ontstaan, die de uitvoerders zijn van de regels. Dat geeft onrust binnen 
de collega’s, daar wordt veel over gesproken.’  
 
Politiemensen zijn het volgens ACP moe om ‘voor de kar gespannen te worden van het politieke 
bestuur’. ‘Na vier maanden zeuren worden slechts vierduizend ME’ers gevaccineerd. Het zijn 
allemaal mooie praatjes van dit kabinet. Er wordt misbruik gemaakt van onze loyaliteit, of dat 
nou in de zorg of de handhaving is’, stelt Van de Kamp.   
 
Tijdens de ontruiming van diverse parken raakten meerdere agenten gisteren gewond. ‘Dat 
lijkt op het eerste gezicht mee te vallen, maar we kijken het altijd een langere periode aan’, 
zegt Gerrit van de Kamp. ‘Als je een fles tegen je hoofd krijgt kan het toch nog fout uitpakken, 
dus dat willen we langer bekijken om zeker te weten dat het goed gaat.’ 
 
Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, heeft Koningsdag met gemengde gevoelens 
beleefd: ‘We kijken terug op een dag waarop ondanks de coronaregels heel veel mensen 
gekozen hebben om massaal bij elkaar te komen’, meldt ze in een schriftelijke verklaring. ‘Het 
was op veel plekken te druk in de stad. De politie en ME hebben op verschillende plekken 
moeten ingrijpen, er was agressie en parken moesten dicht. Dat vind ik jammer en zorgelijk. 
Geweld tegen de politie en handhaving is onacceptabel.’ 
 
De politie schrijft uit protest al enkele maanden geen boetes meer uit voor kleine vergrijpen. 
Dat kost de staat al miljoenen euro’s. Politiebond ACP sluit niet uit dat dit jaar de grens van 
honderd miljoen euro aan gemiste inkomsten zal worden bereikt.  
 
Volgens de bonden is de werkdruk als gevolg van de coronacrisis alleen maar toegenomen. 
‘Nog altijd wordt van de collega’s veel loyaliteit en meegaandheid gevraagd om de roosters rond 
te krijgen voor alle corona-inzet’, viel te lezen in een brief aan het kabinet. Bron: AD, 28 april 
2021.  
 
 

Politie Rotterdam beëindigd feest met honderd mensen 
 
De Rotterdamse politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een feest waar 
zo'n honderd mensen op af waren gekomen beëindigd. De ongeveer honderd feestgangers 
hadden allemaal vijftig euro entreegeld betaald, meldt de politie. Die hield uiteindelijk twee 
mensen aan die weigerden het pand te verlaten. 

De politie Rotterdam Centrum was door meerdere mensen gewaarschuwd 
vanwege geluidsoverlast op de Westzeedijk. ‘Toen wij ter plaatse waren hoorden wij een onwijs 
kabaal komen uit het pand’, aldus de politiewoordvoerder in een bericht op Instagram. De 
agenten werden opgewacht door een groep melders. ‘Zij verklaarden ons dat ze de 
geluidsoverlast zat waren en dat er veel personen aanwezig waren.’ 

De agenten belden aan maar er werd niet open gedaan. ‘Wij hebben een uur voor het pand 
gestaan, echt zo zonde van onze tijd’, schrijft de politiewoordvoerder. Uiteindelijk kregen de 
agenten een machtiging om het pand binnen te gaan en maakte een slotenmaker de weg vrij 
naar binnen. 
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In de woning trof de politie een ravage aan. Ook lagen er vijf flessen met zestien liter lachgas 
en ook cocaïne. De geluidsinstallatie werd in beslag genomen. Bron: AD, 28 april 2021. 
 
 

Politie reageert op beelden van slaande agent bij ontruiming 
Sonsbeekpark: ‘er werd geprovoceerd en beledigd’ 
 
Beelden van een politieagent die met zijn vuist iemand in het gezicht slaat, op Koningsdag in 
het Sonsbeekpark in Arnhem, worden veelvuldig gedeeld op social media. De politie heeft 
inmiddels via Twitter gereageerd. 
 
‘Wij zijn bekend met deze beelden. Politiemensen worden in eerste instantie geprovoceerd, 
beledigd en bekogeld met onder meer flessen. Na meerdere verzoeken om vrijwillig te 
vertrekken wordt vervolgens geweld gebruikt. Dat wordt uiteraard vastgelegd en geëvalueerd’, 
schrijft de politie. 
 
Op de beelden waarop ook te zien is dat de agent wordt belaagd door een man, wordt 
verschillend gereageerd. Sommigen zijn lovend over het optreden van de agent. ‘Politie doet 
gewoon zijn werk’, zegt iemand op Twitter. ‘Deze wappie was de hele tijd al aan het provoceren, 
een stuk steen was de druppel’. ‘Chapeau, als je niet wil luisteren moet je maar voelen’. 
Anderen schelden de betreffende agent uit of noemen het incident ‘niet acceptabel’. De agent 
wordt meerdere malen een straatvechter genoemd. 
 
Er ontstond dinsdagavond een chaotische situatie in het Arnhemse park, waar honderden 
mensen bijeen waren. De meeste feestgangers vertrokken spontaan toen de politie arriveerde, 
maar enkele feestgangers boden verzet. Er zijn twee arrestaties verricht. De politie is nog op 
zoek naar een man die de ruiten ingooide van een passerende ambulance. 
 
De feestgangers negeerden vrij massaal de geldende coronaregels. Volgens getuigen hing er 
een ‘festivalsfeer’. De jongeren hadden zich verzameld op de weide rondom de Stadsvilla in 
Park Sonsbeek. Van alle kanten klonk harde muziek, overal lagen blikjes en lege flessen en 
er werd gedanst. Het was duidelijk aan de luid gevoerde gesprekken dat veel bezoekers 
gedronken hadden. Bron: De Stentor, 28 april 2021. 
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Terrassen handhaven is een onmogelijke opdracht voor politie 
 
De politie en boa's zijn opgezadeld met een bijna onmogelijke opdracht. Dat zegt voorzitter 
Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP vlak voor de heropening van de terrassen in 
Nederland. ‘Wij zijn sceptisch over hoe handhaafbaar het is als terrassen moeten worden 
leeggeruimd.’ 

Van de Kamp verwacht dat net als op Koningsdag de druk in de grotere steden heel groot zal 
zijn en er dus problemen zullen zijn om de voorwaarden die zijn gesteld aan het heropenen 
van de terrassen na te komen. ‘Er is veel verantwoordelijkheid bij ondernemers en burgers 
gelegd. Maar ik geef het ondernemers te doen, om als een terras vol is al die mensen weg te 
sturen, na al die maanden. Ik zie het niet gebeuren.’ 

De grote vraag is wat er dan gaat gebeuren, zegt de ACP-voorzitter. ‘De politie en boa's zijn er 
niet om terrassen leeg te ruimen. De handhaving hiervan is een buitengewoon ingewikkeld 
vraagstuk.’ Mensen zullen niet weg willen, verwacht Van de Kamp. ‘Ze zullen wellicht gaan 
schelden, tekeergaan, met spullen smijten.’ Van de Kamp ziet niet hoe het moet gebeuren als 
terrassen moeten worden leeggeruimd. ‘Gaan we dan vechten of zo? Mensen van hun stoel 
gooien, mensen naar het bureau brengen? Wij zien dat niet voor ons.’ Bron: AD, 28 april 2021. 
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Winkelen op afspraak, in alle rust: sommigen vinden het heerlijk © ANP 

 
Versoepelen? Deze maatregelen gaan we nog missen! 
 
Een terrasje pakken en winkelen zónder afspraak, morgen worden de eerste 
coronamaatregelen weer versoepeld. Niet iedereen verlangt naar het gewone leven dat nu 
lonkt. Sterker, deze maatregelen en hun effecten worden straks zelfs gemist.  
 
Koopjesjagen betekent normaal dringen langs andere lichamen en schappen en inslaan onder 
toeziend oog van andere gegadigden. Maar door corona werden zelfs de echte hamsterwinkels 
oases van rust. Dankzij de maatregelen tegen corona was winkelen op afspraak het devies. 
En dat blijkt voor heel wat mensen een verademing, blijkt uit reacties op een oproep. 
 
Neem Anja Vos uit Wijk en Aalburg. Ze kijkt enorm uit naar het einde van de lockdown en het 
moment waarop alles weer als vanouds wordt, maar het winkelen op afspraak is het enige dat 
ze gaat missen. ‘Zeker in drukke winkels zoals een Action, was het heerlijk om rustig te 
kunnen winkelen’, laat ze deze krant weten.  Niet meer dringen bij een marktkraam bevalt 
een ander ook prima. En het zorgde voor bezinning. ‘De lockdown heeft mij er ook bewust van 
gemaakt dat zo veel winkels en spullen eigenlijk overbodig zijn. Eerlijk gezegd mis ik niets’, 
zegt Enny Bronsema uit Delft.  
 
Over Delft gesproken: het blijkt er heerlijk zonder toeristen en, in de avonduren, studenten 
die de straten afschuimen op zoek naar vertier, vertelt ze.  De avondklok bracht ook stilte vlak 
bij het vliegveld, uitgaanscentrum, in een rumoerige wijk of bij het strand. Het leven werd 
daar voor sommigen, nu ja, bijna hemels. Joke Segaar-Dijks wordt dankzij de maatregelen 
tegen corona wakker met de meeuwen als natuurlijke wekker. ‘We wonen aan de boulevard 
en hebben negen maanden in het jaar last van bonkende muziek van de strandtenten tot laat 
in de nacht, en van dronken mensen die luidruchtig zijn. Nu slapen we veel beter dan ooit, 
met de ramen open.’ Ja, die rust laat in de avond zou van haar nog heel lang mogen 
duren.  Eeuwig zelfs, als het aan Johanna Leusink ligt, die in hartje Apeldoorn woont. Goed, 
tot één minuut voor tien hoorde ze de afgelopen tijd nog wel de herrie van motorrijders, ‘een 
kaste die zich van niets of niemand wat aantrekt’ maar daarna was de stilte ‘ongekend en 
weldadig'.  
 
Dat gold ook in sommige huizen waar het normaal achter de voordeur een bruisende en 
borrelende boel is. Ouders van pubers waren plots niet meer het gezag dat met de nek werd 
aangekeken (of erger) omdat thuiskomen om 22.00 uur met veel gevoel voor dramatiek wordt 
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weggezet als totaal oneerlijk en afwijkend. Nu kunnen ze wijzen naar de overheid, die het 
tijdstip van thuiskomen bepaalt. Een ouder vertelt:  ‘Heerlijk de rust in de avond. Voor 
puberdochter was het dit keer niet opgelegd door mij en werd het prima nageleefd.’ Ook een 
plus: de visite gaat op tijd naar huis.  
 
Als die visite er al is. Want zelfs de beperkte hoeveelheid bezoek die thuis mag worden 
ontvangen, blijkt in meerdere huishoudens een zegen. De rust en het thuisblijven zorgden 
voor Hester de Jager dat de liefde voor haar kersverse vriend kon opbloeien. ‘We leerden elkaar 
net voor de lockdown kennen. Ik denk dat we zo close zijn doordat we veel tijd met elkaar 
hebben doorgebracht zonder dat alle andere sociale verplichtingen roet in het eten gooiden.’ 
Ze is blij dat ze niet meer zo vaak naar verjaardagen hoeft, of zelf de hele dag in de keuken 
moet staan omdat bij haar eentje wordt gevierd. Nee, als Hester eerlijk is, is ze nog niet klaar 
voor het gewone leven.  
 
Zo kijken meer mensen niet vol overtuiging uit naar de ultieme vrijheid die straks weer staat 
te wachten. De autistische man was juist zo blij dat híj nu eens gewoon over straat kon. En 
zelfs de artiest die voor duizenden mensen optrad, vraagt zich af hoe het straks zal zijn, als 
hij weer voor duizenden mensen optreedt. Dj en producer Kaan Deniz vond ondanks zijn 
gemiste inkomsten geluk toen hij niet meer weg kon. ‘Ik vloog gemiddeld 120 keer per jaar 
met het vliegtuig. Ik zat voor corona tegen een burn-out aan en begon heel ongelukkig te 
worden. Ik heb veel meer innerlijke rust gevonden.’ Bron: AD, 27 april 2021. 
 

Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is woensdag iets toegenomen. In 
totaal zijn nu 2611 patiënten met Covid-19 opgenomen, veertien meer dan dinsdag, meldt 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Van deze mensen liggen er 814 op de intensive care, zes minder dan de voorgaande dag. Het 
is al wel de twaalfde dag op rij dat er meer dan 800 patiënten op de ic's liggen. 

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 20 toe tot 
1797. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 8713 positieve coronatesten 
geregistreerd. Bij het cijfer van woensdag is een onbekend aantal achterstallige meldingen 
inbegrepen. Door een technische storing in een computersysteem waren dinsdag niet alle 
meldingen van de GGD'en doorgekomen. Die zijn nu alsnog verwerkt, met een hoger aantal 
geregistreerde besmettingen tot gevolg. 

Dinsdag meldde het RIVM 5373 nieuwe gevallen. Gemiddeld ging het de laatste twee dagen 
dus om zo'n 7000 positieve testresultaten per dag. Het waren er maandag 6257. In het 
weekend lag het aantal positieve testen iets boven de 8000 per dag. Dat waren er ook al minder 
dan in de dagen ervoor, toen het aantal meldingen ruim boven de 9000 lag. Het gemiddelde 
over de laatste zeven dagen ligt nu op 7895 gevallen per etmaal. 

In Rotterdam werden volgens de laatste cijfers de meeste positieve tests vastgesteld: 492. 
Amsterdam telde 351 nieuwe gevallen, gevolgd door Den Haag (290) en Den Bosch (152). In 
Eindhoven kwamen er 145 nieuwe besmettingen bij. 

Het aantal aan corona gerelateerde sterfgevallen is met 11 toegenomen. 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. Bron: AD, 28 april 2021.  

Slechte situatie in Staphorst verergert, aantal coronabesmettingen in regio neemt toe. Het 
leek de afgelopen dagen even de goede kant op te gaan, maar steeds meer mensen in Oost 
Nederland krijgen via de GGD een positieve uitslag van hun coronatest. Relatief gezien kent 
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Staphorst de meeste nieuwe besmettingen. Ook in Dalfsen, Bronckhorst, Urk, Elburg, 
Nunspeet, Harderwijk en Hattem en Zeewolde raken veel inwoners besmet.  

Op 5 april kwam er in de gemeente Staphorst geen enkele besmetting bij, maar sindsdien 
neemt het aantal mensen dat positief test op Covid-19 toe. Het is een lijn met pieken en dalen, 
die steeds iets hoger uitkomt. Het RIVM meldt dat er het afgelopen etmaal vierentwintig 
inwoners positief testten. Dat aantal werd sinds 20 januari niet meer gehaald. Ter vergelijk: 
Tijdens de absolute piek van december was er een dag waarop tweeënvijftig positieve 
meldingen naar buiten kwamen. 

Waar Heerde gisteren nul nieuwe gevallen van Covid-19 mocht bijschrijven zijn dat er vandaag 
zeven. Vrijwel iedere gemeente heeft met meer besmettingen te kampen. Het gaat om 
dagkoersen, waarbij in het weekeinde doorgaans minder mensen zich laten testen. De cijfers 
van het RIVM komen met enige vertraging. 

In veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland kreeg 10,4 procent van de mensen die zich lieten 
testen te horen dat ze positief zijn. Het aantal nieuwe besmetting ligt er iets lager dan vorige 
week. Ten opzichte van de cijfers die gisteren naar buiten kwamen is er wel sprake van een 
stijging. Veiligheidsregio Flevoland laat een vergelijkbaar beeld zien. Veiligheidsregio 
IJsselland is, na een week met een dalende tendens, terug op het niveau van 22 april. Het 
percentage positieve testen ligt er op 9,1 procent. Bron: AD, 28 april 2021. 

 

Gigantische afvalberg bij Catharina Ziekenhuis door behandeling 

coronapatiënten 

Als de mannen van de afdeling logistiek zien dat de afvalberg van het Catharina Ziekenhuis 
groeit, weten zij hoe laat het is. Dan puilt de intensive care weer uit. Zij ruimen alles 
mondkapjes en isolatieschorten op. Om te helpen, zoveel als ze kunnen.  

Het is 08.54 in de morgen als de vrachtwagen van afvalverwerker Renewi voor de gigantische 
deur van de kelder van het Catharina Ziekenhuis staat. ‘Ik ben er weer’, roept de chauffeur. 
‘De derde keer deze week!’ 

De kelder van het ziekenhuis - verdieping -1 - is een gigantische ruimte waar het een wirwar 
van mensen is. Ze rijden rond met wagentjes, vaten, dozen en containers vol met afval. Het is 
druk, deze vrijdagmorgen. Ik loop mee met de mannen van deze afdeling - Logistieke Services 
- om te zien hoe corona hun werk heeft veranderd. 

Niemand hoeft hier naar het journaal te kijken om te weten hoe het ervoor staat met het aantal 
ziekenhuisopnamen. Als ze beneden druk zijn met corona-afval, weten ze hoe laat het is. Dan 
ligt de intensive care weer vol en puilen de cohort-afdelingen uit. Dus als de chauffeur van 
Renewi roept dat hij vaak langs moet komen, is dat slecht nieuws. 

Robin Arts werkt op de afdeling en staat nu in de lift met twee grote lege karren. Hij is op weg 
naar de intensive care om daar het afval op te halen. 

Een half jaar geleden begon hij met deze baan, en ziet sindsdien de hoeveelheid afval niet 
verminderen. En daarmee de werkdruk voor zijn collega’s in de zorg niet afnemen. 

Iedere verpleegkundige of dokter die bij een coronapatiënt binnenstapt, volgt een strak ritme. 
Plastic handschoenen en isolatieschort aan, spatbril en mondkapje op. Als het 
ziekenhuispersoneel dan de kamer verlaat, wordt alles in blauwe vaten met gele deksels 
gestopt. Deze vaten zijn bedoeld voor corona afval. Niks wordt twee keer gebruikt. Een beetje 
aanduwen mag niet, om te voorkomen dat gevaarlijke luchtstromen vrij komen. In een vat 
gaan ongeveer vijf isolatiejassen en wat klein materiaal.  
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In een ruimte naast de ic wordt al het afval verzameld. Robin kijk naar de blauwe vaten met 
gele deksels: ‘Het zijn er veel’, zegt hij. Negenendertig in totaal, verzameld sinds gisterenavond. 
In normale tijden is dit maar de helft. Met blauwe plastic handschoentjes tilt Robin de vaten 
op de kar. 

Door corona werd het afval een issue voor het ziekenhuis. Normaal heeft het ziekenhuis 
twintig isolatiekamers, maar nu hebben ze drie complete afdelingen. Voor corona werd een 
container met driehonderd vaten ziekenhuisafval eens in de vier dagen opgehaald. Nu staat 
de man van Renewi er om de twee dagen. Eén container kost het ziekenhuis meer dan 
tweeduizend euro. 

Het ziekenhuis is daarom sinds deze maand begonnen met wasbare isolatieschorten, 
afkomstig van een bedrijf uit Valkenswaard. Ze kunnen zeker zeventig wasbeurten mee; een 
chip houdt bij hoe vaak de schorten in de wasserij zijn geweest. Het moet de afvalberg 
aanzienlijk verkleinen. 

‘Maar de kosten zijn eigenlijk van secundair belang’, vertelt Merijn Klabbers, teamleider 
logistiek. ‘Een verpleegkundige mag nooit misgrijpen op middelen en materialen of met een 
volle afvalcontainer komen te zitten omdat wij te laat zijn’. 

De zorg ontzorgen, noemen ze dat in de kelder. ‘Dat is ons bestaansrecht.’ Eigenlijk zien ze 
het hier zo; als ze het hele jaar niks horen, dan hebben ze het goed gedaan. 

Ik loop met Robin van de intensive care naar het operatiecomplex. Terwijl de afvalruimte van 
de ic stampvol is, zijn hier bijna geen vaten om op te ruimen. Een direct gevolg van de 
uitgestelde operaties. Er wordt zo weinig geopereerd dat er amper nog afval is. 

Robin loopt verder, terwijl hij vertelt over zijn werk. Want de wereld van ziekenhuisafval is 
complex. Er zijn tal van vaten, de meesten zijn blauw, soms geel. Ziekenhuizen voeren 
tientallen soorten afval af: van papier en plastic tot aan ziekenhuisafval en zelfs radioactief 
materiaal. 

De vaten worden gevuld met van alles: spuiten en naalden, zo ongeveer alles wat scherp is. 
Maar ook bebloede kompressen worden verzameld. Organen of geamputeerde ledematen, 
tumoren en bakjes waar patiënten in hebben gebraakt. Het specifieke ziekenhuisafval gaat 
naar Dordrecht, de enige verbrandingsoven in Nederland. Dat geldt ook voor al het 
coronabeschermingsmateriaal. 

Het werk van afdeling Logistieke Services is gigantisch. Het maakt de kelder tot één van de 
meest fascinerende afdelingen. Het wemelt hier van de onzichtbare krachten, zonder wie het 
ziekenhuis nooit zou kunnen draaien. In de kelder worden bedden schoongemaakt, 
linnengoed verzameld en steriele hulpmiddelen geregistreerd en opgeslagen. 

Ik spreek met Carlo, een man met een groot gestalte en een vrolijk karakter, die dit werk al 
twintig jaar doet. Hij heeft in die twintig jaar veel afval voorbij zien komen en afgevoerd. Ooit, 
toen hij net begon, waren er nog andere vaten. Toen hij die eens tegen het licht aan hield, zag 
hij een afgezet been. Hij kijkt nergens meer van op, maar van corona schrikt hij wel. ‘Al die 
mensen op de ic, beademd op hun buik. Veel gordijnen zijn dicht. In het begin durfde ik niet 
te kijken als ik voor het afval kwam.’ 

De mannen van de afvalverwerking zien de laatste tijd dat verpleegkundigen het zwaar 
hebben. Daarom proberen ze de zorg te ondersteunen en te helpen. Zo goed als ze het 
kunnen.  Bron: ED, 28 april 2021. 
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Overleg over wel of geen publiek bij Songfestival gaat niet door 

Het Songfestival-overleg dat vandaag zou plaatsvinden tussen alle betrokken 
bewindslieden gaat niet door. Minister Slob, minister De Jonge, minister Grapperhaus, 
staatssecretaris Keijzer en minister Van Engelshoven zouden met elkaar 
hoogstwaarschijnlijk een besluit nemen over of er wel of geen publiek bij het evenement in 
Rotterdam Ahoy mag zijn. Het overleg is nu waarschijnlijk morgen, laat het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) weten. 

Het songfestival is een van de proeven van Fieldlab Evenementen. Het plan is dat tijdens alle 
repetities, de halve finales en grote finale per show maximaal 3500 man publiek wordt 
toegelaten. Het kabinet heeft echter aangegeven dat de experimenten van Fieldlab 
worden geschrapt als er meer dan 900 coronapatiënten op de intensive cares in de 
ziekenhuizen liggen. Woensdag stond het aantal op 814. 

De halve finales van het Eurovisie Songfestival zijn op 18 en 20 mei. De grote finale vindt op 
22 mei plaats. Bron: AD, 28 april 2021.   

 

Kabinet: Publiek welkom bij Songfestival 

Tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam volgende maand mag gewoon publiek 
aanwezig zijn. Dat hebben de betrokken ministers vanavond bepaald. 

Bij de negen shows van 17 tot en met 22 mei - zes repetities, twee halve finales en de finale – 
mogen per keer maximaal 3500 toeschouwers aanwezig zijn. Het kabinet had daar al eerder 
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toestemming voor gegeven, maar zei toen wel dat er mogelijk alsnog een publieksverbod zou 
komen als er te veel mensen op de intensive cares van de ziekenhuizen zouden liggen. 

Het Eurovisie Songfestival is door het kabinet aangewezen als fieldlab, een evenement waar 
publiek bij aanwezig mag zijn om te kunnen onderzoeken hoe bezoekers zich 
gedragen. Ministers Arie Slob (Media), Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus 
(Veiligheid), Ingid van Engelshoven (Cultuur) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische 
Zaken) bogen zich vanavond over de vraag of het experiment wel door kon gaan. 

Het kabinet had eerder gezegd dat fieldlabs zouden worden uitgesteld of geschrapt als er meer 
dan negenhonderd coronapatiënten op de intensive cares in de ziekenhuizen liggen. Vandaag 
zijn dat er ruim achthonderd. 

In Rotterdam wordt opgelucht ademgehaald. ‘Dit is goed nieuws’, zegt wethouder Kasmi (D66, 
evenementen). ‘Shows met publiek zorgen immers voor die geweldige songfestival-sfeer in 
Ahoy. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Veiligheid voor bezoekers, 
artiesten, delegaties en pers staan te allen tijde voorop en we werken volgens een strikt 
coronaprotocol.’ 

De bestuurder wil bovendien vasthouden aan het plan om Rotterdamse minima bij de shows 
uit te nodigen. ‘De Celebrate Together-actie kan doorgaan, we staan in de startblokken om 
deze mensen uit te nodigen. Alle noodzakelijke checks daarvoor zijn inmiddels gedaan.’ De 
kaartverkoop voor het festival begint begin mei. Bron: AD, 29 april 2021. 

 

De quarantaineplicht bij vakantie doet denken aan de Jodenvervolging 

De quarantaineplicht bij vakantie doet denken aan de Jodenvervolging in de Tweede 
Wereldoorlog. Dat impliceerde FvD-kamerlid Pepijn van Houwelingen tijdens het overleg over 
de quarantaineplicht in de Tweede Kamer.  

‘Nederland was een jaar lang een groot ziekenhuis en wordt nu een gevangenis’, volgens Van 
Houwelingen. ‘We tuigen een enorme surveillance op, voor een virus als ebola zou ik dat 
snappen, maar voor corona is dit buitenproportioneel.’ 

Van Houwelingen vindt - net als de SGP - dat een vaccinatievrijstelling zoals bepleit door D66 
en PvdA ‘een tweedeling’ veroorzaakt: ‘Als je met vrienden op stedentrip gaat moet de niet-
ingeënte vriend eerst tien dagen na aankomst in quarantaine en thuis ook weer. Totaal 
onacceptabel. Het doet denken aan een periode dat een bevolkingsgroep niet in een bankje op 
een park mocht zitten. 

Deze impliciete vergelijking met de Tweede Wereldoorlog was tegen het zere been van de 
andere parlementariërs die het een ‘halflaffe Godwin’ (aldus SP’er Peter Kwint) en ‘totaal 
krankjorumme opmerking’ (CU-Kamerlid Mirjam Bikker) noemden: ‘De IC's liggen stampvol, 
zullen we er een aantal bezoeken?’, zei Bikker.  Bron: AD, 28 april 2021.  

 

Ook verplicht in quarantaine na vaccinatie? Nee, vinden PvdA en D66: 

‘Dit is onnodig’ 

PvdA en D66 willen dat mensen na een coronaprik vrijgesteld worden van de 
quarantaineplicht na een vakantie. Partijen pleiten daarvoor tijdens een overleg over de 
nieuwe quarantaineregels die het kabinet wil invoeren. ‘Je moet gevaccineerden niet vijf dagen 
huisarrest geven’.  

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt het onnodig om reizigers die al gevaccineerd zijn ook nog 
verplicht vijf dagen thuisquarantaine op te leggen, zoals het kabinet voorstelt: ,,We moeten 
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niet lichtzinnig doen over zo'n huisarrest”, zei Paternotte in de Tweede Kamer. ‘Het is 
disproportioneel. Laten we landen als Ierland, Griekenland, Denemarken, Spanje, de VS en 
het VK volgen: die kennen allemaal al een vorm van uitzondering voor mensen die een prik 
gehad hebben.’  

Alleen voor landen met een uitzonderlijk coronarisico - bijvoorbeeld rond wild woekerende 
nieuwe varianten - zou alsnog de quarantaineplicht moeten gelden als extra ‘slot’ op de deur, 
vinden D66 en PvdA. ‘Nu zouden dat bijvoorbeeld India en Brazilië zijn.’ zei Paternotte.  

Het kabinet wil met een nieuwe wet regelen dat reizigers uit risicolanden straks verplicht zeker 
vijf dagen in quarantaine gaan, ongeacht of ze met het vliegtuig, boot of auto komen. Na een 
negatieve testuitslag op dag vijf kan het huisarrest stoppen.  

Op overtreding van de quarantaine komt een boete van 435 euro te staan. De reizigers kunnen 
worden gebeld of ze wel thuis zijn, ook een huisbezoek behoort tot de 
handhavingsmogelijkheden, al mogen toezichthouders niet ‘achter de voordeur’ komen. ‘We 
moeten voorkomen dat mensen met virusmutaties in de koffer weer naar Nederland komen’, 
zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA). De plicht is nodig omdat reizigers het 
quarantaine-advies beduidend slechter naleven dan bijvoorbeeld mensen die positief getest 
zijn: ‘Slechts 21 procent volgt het advies op, dat is buitengewoon beroerd’, zei De Jonge.  

Reizigers moeten straks dan een verklaring bij zich hebben waarin alle reis- en 
contactgegevens staan. Er is sprake van een ‘zeer hoogrisicogebied’ als er een hoge mate van 
verspreiding van het virus is, als er gevaarlijke virusvarianten voorkomen of als er 
onvoldoende getest of onderzoek gedaan wordt. Dit wordt beoordeeld door het RIVM. Volgens 
die criteria staan nu heel veel landen ‘op rood’: een deel van de EU, een deel van de Aziatische 
landen en de meeste Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen zouden volgens de huidige 
maatstaven onder de quarantaineplichtige landen vallen.  

 

 
 

D66-Kamerlid Jan Paternotte wil gevaccineerden een vrijstelling krijgen van de 
quarantaineplicht. © ANP  

Het is vooralsnog onduidelijk of een meerderheid de quarantainewet steunt, veel fracties 
noemen het een ‘zeer ingrijpende maatregel'. ‘Beperking van de grondrechten kan alleen als 
er echt geen andere alternatieven zijn, daar zijn we niet van overtuigd’, zei Eva van Esch 
namens de Partij voor de Dieren. Ook de SGP en FvD zijn zeer kritisch over de wet. ‘Nederland 
was een jaar lang een groot ziekenhuis en wordt nu een gevangenis,’ fulmineerde Forum-
Kamerlid Pepijn van Houwelingen. ‘We tuigen een enorme surveillance op, voor een virus als 
ebola zou ik dat snappen, maar voor corona is dit buitenproportioneel.’  

Van Houwelingen vindt - net als de SGP - dat een vaccinatievrijstelling zoals bepleit door D66 
en PvdA ‘een tweedeling’ veroorzaakt: ‘Als je met vrienden op stedentrip gaat moet de niet-
ingeënte vriend eerst tien dagen na aankomst in quarantaine en thuis ook weer. Totaal 
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onacceptabel. Het doet denken aan een periode dat een bevolkingsgroep niet in een bankje op 
een park mocht zitten.’ 

Deze impliciete vergelijking met de Tweede Wereldoorlog was tegen het zere been van de 
andere parlementariërs die het een ‘halflaffe Godwin’ (aldus SP’er Peter Kwint) en ‘totaal 
krankjorumme opmerking’ (CU-Kamerlid Mirjam Bikker) noemden: ‘De IC's liggen stampvol, 
zullen we er een aantal bezoeken?’ zei Bikker.  

Later reageert minister De Jonge nog op de vragen en kritiek uit de Kamer. Het kabinet 
sleutelde langer dan een halfjaar aan het wetsvoorstel, het is de bedoeling dat de wet half mei 
ingaat. Bron: AD, 28 april 2021. 

 

Olympische Spelen 

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan tijdens de Olympische 
Spelen in Tokio zijn aangescherpt. Alle sporters en hun naaste begeleiders zullen dagelijks 
een coronatest ondergaan. 

Het besluit is genomen door het Internationaal Olympisch Comité in samenspraak met het 
organisatiecomité en de regering van Japan. De Spelen beginnen op 23 juli en duren tot en 
met 8 augustus. Bron: AD, 28 april 2021. 

 

© ANP 
 
Sjoerd Marijne, hockeycoach in coronabrandhaard India: ‘het voelt als een gevangenis’ 

 
In India zijn inmiddels meer dan 200.000 mensen overleden aan het coronavirus. 
Hockeytrainer Sjoerd Marijne is bondscoach van het Indiase damesteam en bevindt zich dus 
midden in het vuur. Hoe ervaart Marijne deze bizarre situatie? ‘Iedereen heeft er op zijn eigen 
manier last van.’ 
 
Waar bereidt het team zich voor op de Olympische Spelen?  Sjoerd Marijne: ‘Wij zitten op een 
afgesloten campus in Bangalore. Dat is eigenlijk een soort Papendal. Er zitten alleen maar 
olympische atleten hier. Zojuist is er weer een veertiendaagse lockdown afgekondigd in de 
stad, maar wij komen sowieso nooit buiten de poorten van het terrein. Al anderhalf jaar blijven 
we op de campus. Alle informatie die ik heb, is ook alleen maar van kranten.‘  
 
‘Je hebt hier twee atletiekbanen, twee hockeyvelden, een shooting range en een zwembad. Dat 
is mooi, maar het voelt inmiddels bijna als een gevangenis. Dat klinkt wat extreem, maar het 
is mentaal extreem zwaar om dag in dag uit op dezelfde plek te leven. Toen ik in Nederland 
was en gewoon zelf naar de supermarkt kon, was dat een soort vakantie. Als we naar het 
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vliegveld gaan voor een trainingsreis, dan voelt dat voor iedereen echt super.’ Bron: AD, 28 
april 2021.  
 
 
NOC*NSF wil ook vaccinaties voor coaches: ‘Leeuwinnen wel, Wiegman niet. Typisch 
Nederlands’ 
 
NOC*NSF zou graag zien dat afgezien van de sporters ook de betrokken trainers en overige 
stafleden voorafgaand aan de Olympische Spelen van Tokio worden gevaccineerd. ‘Sporters 
wel en de coaches niet, dat is wel een beetje typisch Hollands’, zei Anneke van Zanen-Nieberg, 
voorzitter van de sportkoepel. 
 
Wel heeft NOC*NSF goede hoop dat dit gaat gebeuren. Van Zanen: ‘Nu zitten we bijvoorbeeld 
in de situatie dat de voetbalsters zijn gevaccineerd maar coach Sarina Wiegman niet. Als zij 
besmet zou raken, heeft dat consequenties voor het hele team. Daarom zou het heel fijn zijn 
als er bepaalde afspraken over gemaakt kunnen worden.’ Bron: AD, 28 april 2021.  
 
Tokio meldt 1050 nieuwe besmettingen 

De Japanse hoofdstad Tokio heeft vandaag 1050 nieuwe besmettingen vastgesteld. De 
metropool en omliggende regio kent, net als de prefecturen Kyoto, Osaka en Hyogo, strenge 
coronarestricties. Vorige week werd er voor de derde keer sinds het begin van de pandemie 
de noodtoestand afgekondigd. Desondanks noteert Osaka vandaag een recordaantal van 1262 
nieuwe besmettingen en 41 sterfgevallen. Bron: AD, 1 mei 2021.  

Zes Olympische fakkeldragers besmet met covid-19 

Zes medewerkers die deel uitmaakten van de Olympische fakkel-estafette in Japan, zijn 
besmet geraakt met Covid-19. Eerder raakten al twee medewerkers besmet. 

De zes, onder wie een man van in de twintig en een van in de dertig, hielpen op 27 april met 
de fakkel-estafette in de zuidelijke prefectuur van Kagoshima. Ze hielpen mee om het verkeer 
in goede banen te leiden en droegen mondkapjes, aldus de organisatoren. 

De Japanse autoriteiten stellen alles in het werk om de deelnemers aan de Spelen te 
beschermen tegen het virus. Vorige maand is de noodtoestand uitgeroepen voor de 
belangrijkste bevolkingscentra van Tokio en Osaka die tot 11 mei zullen duren om een vierde 
golf van infecties te voorkomen. 

De start van de Spelen, die een jaar zijn vertraagd vanwege de pandemie, staat gepland voor 
23 juli. Bron: AD, 2 mei 2021. 

  

© Reuters 
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Extra drukte in winkelcentra  

Klanten hoeven vanaf woensdag geen afspraak meer te maken om te winkelen en dat zorgt 
voor extra drukte. In het centrum van enkele grote steden en bij IKEA in Barendrecht 
staan buiten rijen met wachtende klanten. 

Winkels mogen per vijfentwintig vierkante meter één klant ontvangen. Daardoor ontstaan in 
het centrum van Rotterdam en Den Haag vooral bij kledingwinkels buiten rijen met 
wachtende klanten. In Rotterdam staan rijen bij onder meer Zara, warenhuis TK Maxx, JD 
Sport, kledingketen Stradivarius, sneakerwinkel Snipes en Action. 

Op de Grote Marktstraat in Den Haag, een brede winkelstraat waar onder andere De Bijenkorf 
en HEMA zijn gevestigd, hebben de meeste winkels voorzorgsmaatregelen genomen 
met hekken en tape op de grond. Bij veel winkels kunnen klanten meteen doorlopen. Bij 
kledingwinkels als Berschka, TK Maxx, Stradivarius en Primark staan wel lange rijen. 

RTV Rijnmond meldt dat bij IKEA Barendrecht honderden mensen in de rij staan. IKEA laat 
weten alles in goede banen te leiden met onder meer dranghekken en borden die aangeven 
om 1,5 meter afstand te houden. Verder attenderen medewerkers van het 
meubelwarenhuis klanten erop om afstand te houden en zich aan de hygiënemaatregelen te 
houden. 

Als de wachttijd te lang wordt, zal IKEA de klanten vragen om op een later moment terug te 
komen. ‘We zijn zeven dagen per week open, dus als het erg druk wordt dan kunnen mensen 
beter een andere keer komen’, laat een woordvoerster weten. Bron: AD, 28 april 2021. 

Topdrukte bij opening van megagrote Primark op de Coolsingel 

Een enorme rij met shopliefhebbers staat te popelen om de Primark binnen te gaan. De 
megagrote kledingwinkel bij de Coolsingel in het Rotterdamse centrum is voor de eerste keer 
open zonder afspraak. In alle vroegte stonden al de eerste shoppers op de stoep. De 
Rotterdamse wethouder Roos Vermeij stelt dat de gemeente de drukte in de gaten houdt. 

Voor veel, vaak jonge Rotterdammers is dit een ultiem moment. Primark is voor de ware fans 
dé winkel waar klanten de deur uitgaan met zakken vol goedkope kleding. Hordes shoppers 
staan dan ook al vroeg in de rij. De bezoekers, die vanaf vandaag niet meer op afspraak langs 
hoeven komen, verzamelden zich al rond 08.00 uur. Door de grote belangstelling opende de 
winkel eerder.  

 
 

De wachtrij voor de Primark aan de Coolsingel  © AD 
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De rij loopt van de net geopende winkel op de Coolsingel helemaal tot aan WTC Beurs. 
Halverwege de rij staat een meneer met een bordje waarop staat ‘Hier begint de rij voor de 
Primark’, maar inmiddels is de rij áchter die meneer even lang als de rij ervoor. Ook lopen er 
beveiligers rond, die mensen attenderen op het houden van 1,5 meter afstand. ‘We zijn 
verheugd om onze klanten vandaag te verwelkomen bij Primark, nu het mogelijk is om zonder 
afspraak de winkel te bezoeken. Zoals verwacht, willen veel klanten de winkel bezoeken. We 
zijn er meer dan klaar voor om dit in goede banen te leiden en hebben alle vertrouwen in de 
veiligheidsmaatregelen die we hebben genomen’, laat een woordvoerder van Primark weten. 

‘Ik begrijp die drukte wel’, zegt wethouder Vermeij. ‘Het is een nieuwe winkel op een bijzondere 
plek. Iedereen is benieuwd. We houden de drukte in de gaten. Mijn oproep zou zijn: ga hier 
volgende week winkelen. Dan is-ie er ook nog. Of ga pas als het weer rustiger is.’  

De officiële oproep vanuit de Rijksoverheid is ook nu meer open is drukte te mijden, op een 
rustig tijdstip te winkelen zoals vroeg in de ochtend en ‘ga zo veel mogelijk alleen’. Vroeg waren 
deze shoppers wel, maar vrijwel nooit alleen. Per 25 vierkante meter mag bij kledingwinkels 
één klant binnen. Verleden week zei burgemeester Aboutaleb dat deze Primark 7500 vierkante 
meter telt. Dat zouden dan 300 klanten zijn. Nog vele malen minder dan in gewone tijden. 

Mayra (43 jaar) kon ook niet wachten op later deze week. Toen de kinderen naar school waren, 
ging zij samen met haar vriendin van Zuid naar het Rotterdamse centrum. Om negen uur 
sloten zij aan in de rij. Om tien uur zijn ze nog niet binnen. ‘We willen niet pas overmorgen 
komen, want we zijn bang dat de rekken dan leeg zijn.’ Voor die lege rekken hoeft zij niet bang 
te zijn, volgens de Primarkwoordvoerder: ‘We zijn goed voorbereid om aan de verwachte vraag 
van klanten te kunnen voldoen.’  

Mayra had enorme zin om te shoppen. Voor zichzelf en de kinderen. ‘Ik denk dat we twee uur 
binnen zijn. We hebben al die maanden kunnen sparen, dus hebben zeker geld op onze 
rekening. We willen schoenen kopen, sokken, lingerie, echt alles.’  

Een Rotterdamse die al eerder in de rij stond, heeft haar inkopen al gedaan. Hoe het was? 
‘Het viel eigenlijk wel tegen. Maar ik was er zaterdag ook al, toen nog met een afspraak.’ Veel 
liefhebbers grepen echter naast een tijdslot, want die waren razendsnel vol. Vandaar de lange 
rij, nu het weer zonder afspraak kan. Bij de echte opening verleden week was er 
protest van Extinction Rebellion tegen de goedkoop geproduceerde kleding van de Ierse 
winkelketen. ‘We moeten af van de cultuur van kopen, kopen, kopen’, was toen de boodschap. 

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb hield vorige week al rekening met drukte in 
het centrum. Met de Primark ging Aboutaleb al in gesprek. ‘Als de rij buiten langer is dan 
aanvaardbaar, moet de eigen beveiliging ingrijpen.’ 

Dit klinkt erg streng, maar de gemeente wil winkeliers en horecazaken met een terras vooral 
helpen, zodat handhaven niet nodig is. Aboutaleb: ,,We willen verrassingen vermijden.’’ Er 
zijn posters en stickers om de shoppers uit te leggen wat de regels zijn én hoeveel mensen 
binnen mogen zijn. 

Verderop in het centrum staan wat korte rijen. Bij de Zara en H&M hoeven mensen maar 
eventjes te wachten, voordat ze - zonder afspraak - de winkel in kunnen.  

Om twaalf uur mogen de terrassen open in het Rotterdamse centrum. Terwijl de eerste 
shoppers met Primarktasjes langslopen, zet de horeca de laatste puntjes op de i op het terras. 
Wethouder Said Kasmi ging met zijn collega Vermeij vanmorgen langs een winkel en 
horecazaak. ‘Het voelt ontzettend goed dat de terrassen weer open kunnen. We hebben hier 
lang op gewacht: de ondernemers en wij met z’n allen. Hopelijk is dit de start van een 
samenleving die steeds meer open kan.’ Bron: AD, 28 april 2021.   
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Extinction Rebellion demonstreert tijdens de opening van de nieuwe Primark in het centrum 
van Rotterdam. © Frank de Roo 
 
 

Extinction Rebellion voert actie tijdens opening van nieuwe Primark op 
de Coolsingel 
 
Onder het motto ‘Er is geen mode op een dode planeet’ heeft actiegroep Extinction Rebellion 
woensdagochtend kortstondig actie gehouden bij de opening van de nieuwe Primark aan de 
Coolsingel. De actiegroep maakt bezwaar tegen goedkoop geproduceerde kleding van de Ierse 
winkelketen.  
 
Zo’n vijftien demonstranten liepen met spandoeken vanuit de Lijnbaan de Coolsingel op. Ze 
kwamen echter tien minuten te laat aan. Het idee was om het feestje te verstoren van de eerste 
vijftig klanten die om tien uur mochten winkelen in de nieuwe Primark. Maar zij waren binnen 
al feestelijk ontvangen door medewerkers van de Primark die met vlaggetjes zwaaiden en 
goodiebags uitdeelden.  Bron: AD, 21 april 2021. 
 

Dringend advies voor volgende week: shop in de ochtend en lunch daarna 
op terras 
 
Het Rotterdamse centrum, maar ook andere winkelcentra, zijn vanaf 28 april dé topattractie 
van de regio. Eindelijk weer shoppen zonder afspraak, om daarna een drankje of kopje koffie 
te doen op het terras. De oproep om drukte en rijen te voorkomen is duidelijk: ‘Kom winkelen 
in de ochtend.’ 
 
Twintig mensen in de rij bij de schoenenwinkel. Peter Oskam, burgemeester in Capelle aan 
den IJssel, ziet het al voor zich. ‘Ik hoor mensen die zich echt verheugen: weer in alle rust 
schoenen en broeken passen.’ Het baart hem zorgen, vertelde hij woensdag in een vergadering 
met alle regioburgemeesters. Want zo’n rij en drukte in een winkelgebied is lastiger te 
handhaven dan de coronaregels voor het terras. Bron: AD, 22 april 2021. 
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Rond Black Friday, altijd al de drukste dag, was het in november enorm druk in het centrum. 
De gemeente nam toen maatregelen. © Robin Utrecht  
 
 

 
 
© ANP — Terrasgangers op het Leidseplein. De terrassen mogen dagelijks weer open, waarbij 
de coronamaatregelen van kracht zijn. 
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Terrassen weer open 
 
Sinds vanmiddag mogen de terrassen in Nederland onder voorwaarden weer open. Het leidt 
op sommige plekken tot lange rijen wachtenden, zoals op de Neude in Utrecht. 
In Groningen werd terraspersoneel onthaald met 'een daverend applaus', aldus Sander 
Hoekstra, assistent-bedrijfsleider van De Drie Gezusters op de Grote Markt. 
 
‘Alle tafeltjes zijn ongeveer wel gevuld, de eerste drankjes zijn naar buiten gegaan’, zegt hij. 
‘De vaste gasten zijn er weer, mensen die er al zeven maanden op gebrand zijn om lekker te 
socializen. Maar we zien ook veel nieuwe gezichten. Het weer is fantastisch. Het is 17 graden, 
heel aangenaam. Nog een uurtje en dan hebben we het zonnetje vol op ons terras. We 
hadden geen betere heropening kunnen bedenken.’ 
 
Op het Leidseplein in Amsterdam komt de terrasdrukte aarzelend op gang. De tafeltjes zijn 
gedekt en er staan al een paar mensen te wachten bij verschillende cafés. Over de terrassen 
op het hele plein hebben zich ongeveer twintig mensen verspreid.  
 
Op een zonovergoten Vrijthof in Maastricht namen de obers vlak voor 12.00 uur al 
bestellingen van gasten op, maar uitgeserveerd werd er pas vanaf 12.00 uur. Precies op dat 
tijdstip werd voor de horecagelegenheden op het Vrijthof confetti afgeschoten en stroomden 
de mensen juichend de terrassen op. Er werd gezongen en de muziek ging aan. 
 
Ook bij Grand Café Moenen op de Grote Markt in Nijmegen zaten mensen rond 12.00 uur 
lekker in het zonnetje. ‘Het is een beetje druk, maar heel gezellig’, zegt een medewerkster. 
Bron: AD, 28 april 2021.  
 
 

 
 
Breda, Grote Markt @ AD 

 
Eerste terrassendag verloopt soepel: ‘mooi om te zien dat iedereen ons 
heeft gemist’ 
 
Blije gezichten op de terrassen, nu het bier, de wijn en de bitterballen weer worden geserveerd. 
Op veel plekken stroomden de terrassen vandaag vol. Stampvol was het niet en incidenten 
bleven uit, blijkt uit een rondgang.  
 
‘Jongens, wat een feest. Na een halfjaar mogen we weer. Eindelijk!’ Christel Koning, eigenaar 
van restaurant het Hof van de Koning uit Heerenveen, is er helemaal door 
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geëmotioneerd. Vanaf klokslag 12.00 uur zat haar terras zo goed als vol tot sluitingstijd, 
allemaal vaste gasten. ‘Het is mooi om te zien dat iedereen ons zo heeft gemist. Sommige 
mensen wilden ons een hart onder de riem steken en bleven maar bestellen. Hartverwarmend 
gewoon.’ Bron: AD, 28 april 2021. 
 
 

De gezelligheid is terug in de winkelstraat, nu de omzet nog 
 
Eindelijk. Het mag weer, spontaan een winkel binnenlopen. Massa's mensen grepen die kans 
met beide handen aan. Op de eerste dag dat er zonder afspraak kon worden gewinkeld, 
ontstonden hier en daar lange rijen. Maar tot opluchting van de winkeliers liep het nergens 
uit de hand met de coronaregels. 
 
Door de versoepeling van de regels is een afspraak niet meer nodig, maar mag er wel maar 
maximaal één klant per vijfentwintig vierkante meter binnen zijn, of twee per verdieping bij 
kleine winkels. Fans van Primark (die geen webwinkel heeft) en Ikea (met een beperkte 
webwinkel) hadden de wachttijden ervoor over om weer echt te kunnen shoppen. 
 
Nog steeds zijn er mondkapjes, looprichtingen en verplichte winkelmandjes, maar de vlag ging 
uit bij de winkeliers. Ze hadden veel voorzorgsmaatregelen genomen om Koningsdagtaferelen 
te voorkomen. Voor zover bekend liep het met de drukte nergens uit de hand. 
 
‘We krijgen de hele dag blije berichten van leden die zeggen: de stad komt om 10.00 uur weer 
tot leven met de terrassen die zich klaarmaken en de weekmarkt die weer vol staat. Zo mooi 
om dit mee te maken. Wat een verademing om weer gewoon mensen in je winkel te zien lopen’, 
zegt Paul te Grotenhuis van branchevereniging INretail. ‘Het beeld is van Drachten tot Den 
Bosch positief. In het gros van de 2500 winkelgebieden die Nederland heeft, is het gezellig 
druk. In de stadscentra wat meer dan op de meubelboulevards, maar dat is logisch.’ 
 
Ikea zegt dat bij de meeste vestigingen geen wachtrijen waren. Met gemiddeld 25.000 vierkante 
meter kunnen er duizend klanten tegelijk in een Ikea-vestiging. 
 
Het gonsde weer bijna als vanouds in de steden. Maar niet overal. In sommige winkelstraten 
was het rustig. Misschien wel iets té stil. ‘Mensen hebben zichzelf een ander koopgedrag 
aangeleerd, 24/7 online. Dat proces was al gaande en misschien is het nu versneld. Winkels 
moeten online vindbaar zijn. Als het niet met een webshop is, zorg dan voor aanwezigheid op 
social media.’ 
 
Niet alle winkels openden gisteren de deuren voor wie maar wil. De Bijenkorf past ervoor om 
bij drukte klanten op de stoep te laten wachten en blijft op afspraak klanten ontvangen. ‘Maar 
bijvoorbeeld ook een exclusieve lingeriezaak die maatwerk levert en een woonwinkel in het 
hogere segment waar het advies heel belangrijk is, blijven op afspraak werken. Dat zijn geen 
winkels waar je spontaan binnenloopt.’ 
 
Het is de dag waar retailers maanden naar uitgekeken hebben. Eindelijk weer een beetje lucht, 
maar genoeg is het nog niet. Winkels die het echt moeten hebben van de hordes passanten 
en impulsieve aankopen hebben nog niet de omzetten die nodig zijn. De sector – zo betoogt 
INretail– heeft het nog altijd zwaar. De Belastingdienst heeft nog voor 2,5 miljard euro 
uitgestelde betaling tegoed van de retailers. Er is achterstallige huur. Bankleningen moeten 
afbetaald worden. ‘De patiënt kan nu langzaam genezen, maar pas na de genezing kan er aan 
de conditie gewerkt worden. We hebben een heel zware tijd achter de rug met veertien 
maanden corona en we zijn er nog niet. Daarom willen we dat de steunmaatregelen van de 
Rijksoverheid nog niet ophouden per 1 juli.’ 
 
Wie komende dagen rustig wil winkelen, kan het best in de ochtend komen, stelt INretail. Met 
parkeergaragebedrijf Qpark zijn voor de ochtenden kortingen tot vijftig procent afgesproken 
op de tarieven in garages in twaalf steden, waaronder de vier grote steden. Bron: AD, 28 april 
2021.  
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Golfrestaurants woest na mailtje dat terras tóch niet open mag: ‘we zijn 
geen sportkantine waar ze tosti’s bakken’ 
 
De regels rondom het heropenen van de terrassen waren al onnavolgbaar, maar één specifieke 
horecagroep voelt zich nog eens extra geraakt: de golfbaanrestaurants. Ze mogen hun terras 
deze week niet openen omdat ze worden geschaard onder de sportkantines: Ónze vijftig gasten 
verschillen niet van de vijftig gasten op het terras in het centrum.’ 
 
Ze draaien los van de sportclub, hebben een eigen horecavergunning, een eigen naam en een 
eigen uitbater. Het maakt in het geval van de coronaversoepelingen niks uit. De restaurants 
bij golfverenigingen in de regio worden gerekend tot de sportkantines en mogen daarom hun 
terrassen niet openen. Verschillende ondernemers zijn woest na deze zoveelste koude douche. 
Bron: ED, 29 april 2021. 
 
 

Drukte op markten 
 
De versoepelingen van de coronamaatregelen hebben er woensdagochtend niet voor gezorgd 
dat het te druk werd op de markten. Dat zegt voorzitter Louise Wesselius van de Centrale 
Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). Vanaf woensdag mochten ook de marktkramen 
weer open die niet-essentiële producten verkopen.  
 
‘Ik denk dat alle ondernemers met een grote lach uit bed zijn gesprongen en het heel fijn 
vinden weer op de markten te mogen staan, zeker met dit mooie weer’, zegt Wesselius. Zij 
heeft contact gehad met collega's in Utrecht en Amsterdam en daar verliep de volledige 
heropening probleemloos. ‘Ik heb niet gehoord dat het ergens te druk is op de markten,’   aldus 
de voorzitter van de branchevereniging. Bron: AD, 28 april 2021. 
 

LAREB: twaalf meldingen ontvangen over trombose na prik met vaccin 
AstraZeneca 

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe twaalf meldingen ontvangen van bloedstolsels 
(trombose) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na een prik met het coronavaccin 
van AstraZeneca. Het gaat om vier extra meldingen ten opzichte van de vorige rapportage van 
Lareb twee weken geleden. De zeldzame, gevaarlijke bijwerking staat inmiddels in de bijsluiter 
van AstraZeneca en het Janssen-vaccin. 

Volgens de organisatie betreft het vrouwen tussen de 23 en 65 jaar die zijn ingeënt met 
AstraZeneca voor de prikstop. De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na vaccinatie. Lareb 
maakte eerder al bekend dat een van de vrouwen is overleden. Een andere vrouw kreeg een 
hersenbloeding. Momenteel worden AstraZeneca-prikken alleen nog gezet bij 60- tot 64-
jarigen.  

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA gaf afgelopen vrijdag wel aan, na verdere 
bestudering van het vaccin, dat de voordelen ervan opwegen tegen de nadelen voor alle 
volwassenen. Volgens de organisatie komen de ernstige bijwerking naar schatting voor bij 1 
op de 100.000 gevaccineerde mensen. Bron: AD, 28 april 2021. 
 
 

Ziekteverzuim zorgpersoneel gestegen ten opzichte van vorig jaar 
 
Het ziekteverzuim onder zorgpersoneel is in het eerste kwartaal van 2021 gestegen ten 
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Verzuimdatabedrijf Vernet.  
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Op basis van gegevens van ruim driehonderd zorginstellingen komt Vernet uit op een landelijk 
verzuimpercentage van 7,56 in deze sector. Dat betekent dat in het eerste kwartaal van 2021 
dagelijks gemiddeld ongeveer zeventigduizend werknemers niet inzetbaar waren. 

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-
19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, 
gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. In totaal werken er ongeveer 
negenhonderddertig duizend mensen in deze vier sectoren. 

Met een percentage van 7,56 kwam het verzuim afgelopen kwartaal 2,3 procent hoger uit dan 
in het eerste kwartaal 2020, toen was het percentage 7,39. In dezelfde periode in 2019 was 
dit percentage nog 6,74.  

Alle branches, met uitzondering van de GGZ zagen de cijfers stijgen, afgezet tegen een jaar 
eerder. Bij de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) was het verschil het grootst, 
namelijk ruim veertien procent. Bron: AD, 29 april 2021. 
 
 

 
 
  

Oproep van ministers Nederland België Duitsland: Blijf Thuis 

Ministers van Nederland, België en Duitsland doen een "klemmende oproep" aan hun 
inwoners om de komende weken in eigen land te blijven. In Nederland worden woensdag 
versoepelingen van de coronamaatregelen kracht. De bewindslieden willen voorkomen dat 
Belgen en Duitsers voor een terras naar Nederland komen. 

De oproep werd woensdag gedaan door minister Ferd Grapperhaus van Justitie, de Belgische 
minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken en de ministers van Binnenlandse 
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Zaken van de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, respectievelijk Herbert 
Reul en Boris Pistorius. Die deelstaten grenzen aan Nederland. Alleen hoogstnoodzakelijke 
reizen zijn mogelijk. 

‘Vermijd onnodige reizen en kom pas in betere tijden weer naar Nederland’, zegt Grapperhaus. 
Volgens Verlinden is de grens oversteken voor een café- of restaurantbezoek of om een dagje 
te gaan winkelen (..) geen goed idee omdat daardoor het coronavirus verder wordt verspreid. 
‘Het goede weer mag ons er niet toe brengen alle voorzichtigheid overboord te gooien’, aldus 
minister Reul. ‘Daarom vraag ik vooral de burgers in de grensregio's: blijf thuis!’ Bron: AD, 28 
april 2021.  

Ouders zijn tegen coronamaatregelen voor hun kinderen 

Een kwart van de ouders wil een scholier niet laten testen bij een positief coronageval in de 
klas. Deze moeders en vaders kiezen dan liever voor een quarantaine van tien dagen. Een kind 
alleen laten testen als het klachten heeft, wil ook maar vierentwintig procent. Dat zegt 
de organisatie Ouders & Onderwijs op de eigen site, na een onderzoek onder 1437 ouders. 

Een meerderheid van zestig procent van de ouders is bang dat hun kind op school besmet 
raakt met het coronavirus. Eerder lag dat percentage beneden de veertig procent. Toch 
vindt de meerderheid van de ouders de huidige maatregelen op scholen voldoende, constateert 
de organisatie. Meer dan de helft is tegen het dragen van een mondkapje, het houden van 1,5 
meter tussen leerlingen en het halveren van klassen. 

Ouders met een kind op het voortgezet onderwijs zijn vaker voorstander van (extra) 
maatregelen, zegt Ouders & Onderwijs. Bron: AD, 28 april 2021. 

 

Eén dosis van vaccin Pfizer of AstraZeneca verminderd besmettingen 

binnen gezin met de helft 

Eén dosis van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech of AstraZeneca vermindert 
besmettingen binnen het gezin met bijna de helft. Dat meldt de Britse 
gezondheidsdienst Public Health England (PHE), onderdeel van het ministerie van 
Volksgezondheid, op basis van onderzoek. 

Volgens de studie zijn mensen die drie weken na een eerste prik besmet raken met het 
virus achtendertig tot negenenveertig procent minder vatbaar om het virus door te geven aan 
andere gezinsleden dan mensen die niet gevaccineerd werden. Dat geldt ongeacht de leeftijd 
van de besmette persoon of zijn of haar gezinsleden. 

‘Dit is fantastisch nieuws. We wisten al dat vaccins levens redden en deze studie, de meest 
complete die reeds in reële omstandigheden is uitgevoerd, toont aan dat ze ook de transmissie 
van dit dodelijke virus verminderen’, reageerde de Britse minister van Volksgezondheid Matt 
Hancock. 

De studie volgde 57.000 mensen uit 24.000 gezinnen waar een gevaccineerd persoon positief 
testte en vergeleek de besmettingscijfers met bijna één miljoen contacten tussen mensen die 
niet ingeënt zijn. Bron: AD, 28 april 2021. 

 

Sportwedstrijden met helft tot driekwart toeschouwers blijken goed te 

organiseren 

Sportwedstrijden waarbij de helft tot driekwart van de toeschouwers aanwezig zijn, 
blijken goed te organiseren. Dat zegt Fieldlab Evenementen dat proefevenementen organiseert 
in coronatijd. 
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Wel zijn strakke voorwaarden aan die evenementen verbonden. Toeschouwers moeten, bij vijf 
en zeventig procent bezetting, ook zittend een mondkapje dragen Bij een bezetting van vijftig 
procent is een mondkapje alleen verplicht voor het rondlopen. 

Ook moet er voor en na een evenement getest worden en moeten de testen 
worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld via een app. De anderhalve meter regel kan bij die 
bezetting worden losgelaten, aldus Fieldlab. Bron: AD, 28 april 2021.  

 

Fieldlab: sportwedstrijd met halfvol stadion onder voorwaarden prima te 

doen 

Het is onder strikte voorwaarden mogelijk om sportevenementen in de buitenlucht te laten 
doorgaan met vijftig tot vijfenzeventig procent van de normale bezoekerscapaciteit. De 
anderhalve meter afstand is dan niet meer nodig. 

Dat is het advies van Fieldlab Evenementen aan het kabinet op basis van de eerste 
praktijktesten van dit type evenement. Het kabinet vraagt nu het OMT om advies over de 
onderzoeksresultaten.  

Volgens Fieldlab is er een aantal belangrijke voorwaarden waar aan moet worden voldaan in 
de huidige coronasituatie. Zo moet iedere bezoeker voor en na het einde van het evenement 
een sneltest doen. Bezoekers mogen alleen naar binnen met een negatieve coronatest, die bij 
de ingang wordt gecontroleerd. De anderhalve meterregel is dan niet meer nodig. Wel zijn 
mondkapjes verplicht bij het rondlopen als het stadion half is gevuld en ook zittend als het 
stadion voor driekwart is gevuld.  De voorwaarden gelden ook voor de business-seats buiten. 
Binnen in de lounges mag maximaal twintig procent van de normale capaciteit worden benut, 
is het advies. 

 
 

NEC - De Graafschap op 21 februari  © EPA 

Fieldlab onderzocht de afgelopen maanden bij drie voetbalwedstrijden wat er gebeurt als grote 
mensenmassa's in de buitenlucht bij elkaar komen. Ze testten met 1500 toeschouwers bij de 
voetbalwedstrijden NEC tegen De Graafschap en Almere City FC tegen SC Cambuur. Bij de 
interland Nederland tegen Letland mochten vijfduizend fans de wedstrijd op de tribune 
volgen.  
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De bezoekers werden ingedeeld in vakken met diverse maatregelen. Sommigen moesten wel 
een mondmasker op, anderen niet. Ook verschilde de bewegingsvrijheid, hadden sommigen 
een vaste zitplaats waar anderen zelf mochten kiezen en was bij de ene groep de horeca wel 
open en hadden anderen pech.  

PSV wacht vooralsnog met het aanbieden van kaarten voor het thuisduel met sc Heerenveen 
van komend weekeinde op toestemming van de overheid. ‘Het is nog niet duidelijk of de fans 
opnieuw welkom zijn’, laat de nummer 2 van de eredivisie weten. Volgens de Eindhovenaren 
komt het besluit op zijn vroegst morgen. 

Afgelopen zaterdag waren er vierduizend bezoekers welkom in het Philips Stadion bij de 
wedstrijd tegen FC Groningen. De club hoopt, net als de andere thuisspelende clubs in de 
Eredivisie, dat dit nu opnieuw mag. Ook de KNVB hoopt zo snel mogelijk uitsluitsel van de 
overheid te krijgen.  

Vermoedelijk valt dit weekeinde ook de beslissing over het kampioenschap. Ajax heeft aan een 
punt tegen Emmen genoeg om de titel officieel binnen te halen. Vanzelfsprekend wil de club 
dat bijzonder graag doen in aanwezigheid van fans. Bron: AD, 28 april 2021.  

 

EK: Johan Cruijff Arena met 40.000 fans gloort voor Oranje 

Het Nederlands elftal kan tijdens de poulewedstrijden van het EK in Amsterdam spelen voor 
een voor driekwart gevulde Johan Cruijff Arena. Dit is de uitkomst van een onderzoek van 
Fieldlab Evenementen. ‘Ook in de strenge, lastige coronasituatie zou dat op een veilige manier 
kunnen’, stelt Tim Boersma van Fieldlab. 

Evenementen in de buitenlucht kunnen volgens Fieldlab Evenementen onder strikte 
voorwaarden weer doorgaan. De belangrijkste voorwaarde die Fieldlab stelt is het afnemen 
van een coronatest voordat toeschouwers de locatie betreden. Bij een negatieve uitslag hoeven 
ze dan niet de 1,5 meterregel in acht te houden. Bron: AD, 28 april 2021.   
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Geen supporters bij eredivisiewedstrijden 

Er worden voorlopig geen supporters meer toegelaten bij eredivisiewedstrijden, zo heeft het 
kabinet besloten. Afgelopen weekeinde waren er nog wel fans in de stadions aanwezig, maar 
met het oog op het coronavirus blijft het voorlopig daarbij. Bron: AD, 29 april 2021. 

Hekken gaan weer dicht: voorlopig geen supporters bij wedstrijden in eredivisie. De test van 
het afgelopen weekeinde met toeschouwers bij wedstrijden in de eredivisie is vooralsnog 
eenmalig geweest. Het kabinet heeft de KNVB laten weten hier niet mee door te willen gaan.  

Clubs hadden er op gerekend het komende weekeinde weer fans toe te kunnen laten. Het 
gevolg van de beslissing van de overheid is dat Ajax in de ‘kampioenswedstrijd’ tegen Emmen 
zondag voor lege tribunes speelt in de Johan Cruijff Arena. 

Het afgelopen weekeinde werd in het kader van de zogenoemde pilot met sneltesten voor het 
eerst sinds eind september een hele speelronde in de eredivisie met beperkt publiek afgewerkt. 
Dat is volgens de KNVB zonder problemen verlopen en daarom kwam de bond meteen met het 
verzoek het project te verlengen. Eerder al waren er bij drie voetbalwedstrijden, waarvan één 
bij het Nederlands elftal, tests uitgevoerd onder de vlag van de zogenoemde Fieldlab-
experimenten. 

 
 

Davy Klaassen viert de 1-0 van Ajax tegen AZ met de supporters, zondag tegen Emmen blijft 
de Arena leeg. © Pim Ras Fotografie 

 

Probleem is volgens de KNVB dat de wijziging van de Wet publieke gezondheid langer op zich 
laat wachten dan de eerder geplande 1 mei. ‘Dit wordt ook wel de ‘sneltestwet’ genoemd’, zegt 
een woordvoerder. ‘Daarmee zou je met toepassing van sneltests sociale activiteiten kunnen 
organiseren. Maar de wet komt er niet eerder dan de tweede helft van mei. Dan is de competitie 
ongeveer voorbij.’ 

Daarom wilde de KNVB doorgaan met de pilot. De woordvoerder: ‘Dit zou volgens ons zinnige 
informatie kunnen opleveren voor de toekomst. Nu is duidelijk dat we voor het komend 
weekeinde geen toestemming krijgen. Maar we blijven in gesprek met de overheid en hopen 
dat er voor de speelronden die daarna komen nog wat mogelijk is.’ 
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In de Keuken Kampioen Divisie wordt alleen op 30 april in beperkte mate publiek ontvangen, 
maar dat stond eerder al gepland voor de betreffende pilot. Vooralsnog blijft het ook hierbij, 
net als in de eredivisie. 

Bij de start van het huidige seizoen werden in het betaald voetbal al zo’n 130 wedstrijden met 
beperkt publiek gespeeld. Dit leverde volgens de KNVB voor zover bekend niet of nauwelijks 
besmettingen op. Dat gold ook voor de drie Fieldlab-experimenten met publiek in de stadions, 
zegt de bond. ‘Uit onderzoek is gebleken dat in de buitenlucht bijna geen besmettingen 
plaatsvinden en dankzij de ‘placering’ in de stadions kan iedereen gedurende de hele wedstrijd 
eenvoudig voldoende afstand houden.’ 

Met de pilot mochten alleen personen met een negatieve coronatest de stadions in. 

De KNVB en de koepelorganisaties van de eredivisie (ECV) en Keuken Kampioen Divisie (CED) 
hebben vol onbegrip gereageerd op het kabinetsbesluit om de landelijke pilot met 
toegangstesten vooralsnog niet te verlengen. ‘Dit besluit is zeer teleurstellend’, laten de KNVB, 
de ECV en de CED in een gezamenlijke verklaring weten. ‘Alles is vorig weekend prima 
verlopen, net als in augustus en september, maar omdat de wetswijziging langer duurt 
vanwege redenen waar wij geen invloed op hebben, is er geen vervolg of continuïteit.’ 

‘In alle contacten van de KNVB, ECV en CED met ‘Den Haag’ werd steevast aangegeven dat 
het voetbal juist een deel van de oplossing was. Als de succesvol verlopen pilot (nota bene 
helemaal in lijn met de doelstellingen van stichting Open Nederland) op deze wijze niet wordt 
gecontinueerd, dan kunnen we helaas alleen maar constateren dat deze pilot slechts een losse 
flodder was. Niet uitlegbaar richting de clubs en fans, zeker niet die onvolledige speelronde 36 
van de Keuken Kampioen Divisie”, aldus de KNVB, de ECV en de CED. 

De drie betrokken partijen hebben de moed voor dit seizoen echter nog niet helemaal 
opgegeven. ‘Als de wet zoals nu wordt gezegd pas in de tweede helft van mei ingaat, dan zijn 
de competities al afgelopen. Hopelijk komt het kabinet dus snel terug op dit besluit of wordt 
de wetswijziging alsnog met spoed doorgevoerd. Tot die tijd moeten we in de eredivisie helaas 
weer voor lege stoelen spelen en datzelfde geldt na 30 april ook voor de Keuken Kampioen 
Divisie. We blijven in elk geval met het kabinet in gesprek om gezamenlijk naar een betere 
oplossing te zoeken.’ Bron: BN De Stem, 29 april 2021. 

 

Jongeren van de Friese Waddeneilanden krijgen eerder vaccin dan 

jongeren op het vasteland 

Jonge inwoners van de Friese Waddeneilanden kunnen al eerder een coronavaccin krijgen 
dan hun leeftijdsgenoten op het vasteland. Dat komt doordat GGD Fryslân alle volwassenen 
onder de zestig op de eilanden tegelijk uitnodigt voor een eerste prik. Iedereen is er welkom in 
de laatste week van mei.  Zestigplussers en zorgmedewerkers op de Waddeneilanden waren 
al eerder aan de beurt. 

Vanaf 25 mei gaat de GGD in samenwerking met huisartsen de rest van de bewoners 
vaccineren. 

Zo’n zesduizend inwoners van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog krijgen 
via hun gemeente een uitnodiging om het Pfizer-vaccin te komen halen. Door een week lang 
op de eilanden zelf te gaan prikken, voorkomt de GGD dat inwoners ervoor naar het vasteland 
moeten varen. 

Voor een deel van de eilanders betekent het besluit dat ze minder lang hoeven te wachten op 
een eerste prik dan mensen uit andere regio's. Een kleinere groep moet juist iets langer 
wachten. Mensen van achterin de vijftig krijgen pas later hun prik dan hun leeftijdsgenoten 
uit andere delen van Nederland. Waar de grens precies ligt is nog niet duidelijk maar 
eilandbewoners onder de vijftig jaar zijn sowieso in het voordeel. Bron: AD, 28 april 2021. 
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Een extra Mud Masters-evenement kan op grote tegenstand rekenen 

Een extra Mud Masters-evenement in het Haarlemmermeerse Bos in Vijfhuizen op 8 mei, als 
onderdeel van een Fieldlab-experiment, kan op fikse tegenstand rekenen. Verschillende 
belangenorganisaties doen een oproep aan de gemeente om geen vergunning te verlenen voor 
het sportevenement. Op de gemeentewebsite staat de race al aangekondigd, maar officieel is 
er nog geen toestemming. 

De blubberloop zou in strijd zijn met de wet op natuurbescherming, schrijft NH Nieuws. De 
naar verwachting negenduizend deelnemers vormen een 'ernstige 
verstoring van broedvogels en andere natuur', klinkt het. Dat staat in geen verhouding tot het 
maatschappelijk nut volgens de  Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en natuurorganisatie 
IVN. De organisator zegt dat gebruik wordt gemaakt van bestaande paden. 

De natuurorganisaties denken echter dat de deelnemers niet alleen op de paden blijven, maar 
ook door bosschages en waterlopen banjeren. 'Een treurig idee.' Ook de gemeenteraad is 
verdeeld over het evenement. ‘Het is voor ons een raadsel waarom er tijdens een pandemie, 
op steenworp afstand van een ziekenhuis, met negenduizend mensen gefeest moet worden’, 
vraagt GroenLinks zich af. Bron: AD, 28 april 2021.   

Felle discussies over zelftest en vaccinatiepaspoort: ‘zoiets hebben wij in 
de oorlog meegemaakt, dat was niet fijn’ 

Nederland langzaam van het slot: vanaf vandaag gaan er verschillende versoepelingen in, zoals 
het verdwijnen van de avondklok en heropenen van de terrassen. Een gesprek tussen zes 
West-Brabanders. ‘Als ik ergens naartoe mag door zo’n stokje in mijn neus te stoppen, doe ik 
het.’ 

Een gepeperde discussie. Zo valt de tweede bijeenkomst van Mensenpraat het best te 
omschrijven. Een gesprek met tegenstellingen. Zo heeft het nieuwe panellid Henk 
Ligtenberg (68) een uitnodiging voor een vaccinatie gekregen, maar hij weigert vooralsnog te 
gaan. Terwijl Jos Kools (58) niet kan wachten: ‘Als mijn huisarts een AstraZeneca-vaccin over 
heeft, zeg ik: ‘prik in’.  Bron: BN De Stem, 28 april 2021. 

Ondanks de coronapandemie is de bevolking gegroeid 

De bevolking is ondanks de uitbraak van het coronavirus gegroeid in het eerste kwartaal van 
dit jaar, meldt het statistiekbureau CBS op basis van voorlopige cijfers. De bevolkingstoename 
was wel lager dan in dezelfde periode in 2020. Door de virusuitbraak overleden meer 
mensen en kwamen minder migranten deze kant op. Maar het aantal geboortes nam toe. 

In de eerste drie maanden van 2021 kwamen er 12.800 inwoners bij in Nederland, 2700 
minder dan in dezelfde periode in 2020. 

Die daling wordt vooral veroorzaakt doordat er minder migranten deze kant op kwamen. In 
het afgelopen kwartaal groeide de bevolking per saldo met 15.600 vanwege alleen migratie, 
tegen ruim 18.000 in dezelfde periode een jaar eerder. ‘In december werden reisbeperkingen 
ingevoerd die verband houden met corona’, verklaren de onderzoekers. Daardoor vertrokken 
minder mensen naar het buitenland. Dat had een opdrijvend effect voor de bevolkingsgroei. 
Maar het aantal migranten dat naar Nederland kwam, daalde ook en bovendien sterker. 

Vooral in januari noteerden de statistici een hoog sterftecijfer vanwege de tweede golf van het 
coronavirus. Daarna kwam de vaccinatiecampagne op gang en nam het aantal sterfgevallen 
vooral onder 80-plussers af. Tegelijkertijd werden er meer kinderen geboren dan in het eerste 
kwartaal van 2020. Het saldo van geboortes en sterfgevallen bleef daardoor hangen op het 
niveau van een jaar eerder, namelijk 2800. Bron: AD, 29 april 2021. 
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Frank Poorthuis  © Marco de Swart  
 
 

Het wordt eindig, dit leven binnen en een klein beetje buiten de eigen 
deur 
 
Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. 
Verslag van de dag 409. 

 

De zon schijnt. Ik maak een wandelingetje naar de glasbak. Je moet eruit, hè. Daarna een 
ommetje over het plein. Ik ga even zitten op de betonnen omheining van het schrale grasveldje. 
Zon op de kop, een momentje om na te denken. Beter nog, een moment om heel bewust 
nergens aan te denken. Gewoon even niks. Beetje staren naar de zwervers, de man van het 
postkantoor die de peuken voor de winkel op een hoopje veegt, die hij elke dag bij elkaar rookt. 
Duiven en meeuwen die vechten om een sneetje brood. Altijd winnen de meeuwen. Tuig is het. 

Zomaar een gestolen halfuurtje in een werkochtend. Met boze brieven van u. Dat ik nu niet 
onvoorzichtig moet worden en vooral wel solidair moet blijven met mijn (jongere) niet-
gevaccineerde vrouw, die anderhalf jaar mijn strenge quarantaine mee heeft uitgezeten. 
Natuurlijk mensen, natuurlijk blijf ik solidair. 

Maar de lente staat wel voor de deur. En dus kan de buitendeur naar de tuin lekker open voor 
de kleintjes. Net als vorig jaar, toen ze zelfs de hele dag bij ons waren, de scholen gesloten. 
Verder is het nog heel corona, half-quarantaine. We komen nog zelden ergens. En toch begin 
ik langzaam het gevoel te ontwikkelen dat het eindig wordt, dit leven binnen en een klein 
beetje buiten de eigen deur. 

Het gevoel was er helemaal toen ik een vergadering met een paar collega’s had, die op zeer 
gepaste afstand in een grote vergaderzaal zaten. Ik was thuis en verscheen bij hen op het 
beeldscherm. En hoe we ook allemaal ons best doen om het als normaal te beschouwen: ik 
was er feitelijk niet bij. Daarna appte ik zoiets tegen een van die collega’s, en zij vroeg: ‘Kom 
je eigenlijk terug na de tweede vaccinatie?’ Ik: ‘Ja, dat zou moeten kunnen, hè.’ Ik schrok 
ervan en voegde drie seconden later toe: ‘Dat is toch wel een gek gevoel, dat dat zomaar weer 
mogelijk wordt.’ 

In die fase zijn we dus aanbeland. Het einde lijkt echt in zicht. Ik voelde bijna 
ontwenningsverschijnselen. Diep in mij twijfelde zelfs even iets of ik wel terug wilde. Weg uit 
deze kleine, veilige biotoop van mijn eigen huis en tuin. Zeker, dat is verontrustend. Het 
stockholmsyndroom. Ik ben van de quarantaine gaan houden. Toen kwam het antwoord van 
die collega terug: ‘Je zult wel weer moeten wennen.’ Precies dat, dacht ik. Bron: AD, 28 april 
2021. 
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Mario Gonzalez tijdens zijn arrestatie op 19 april, op videobeelden die door de politie werden 
vrijgegeven. © AP 
 
 

Ongewapende man in Californië sterft nadat politie hem minutenlang 
tegen de grond drukt 
 
De politie in de Californische plaats Alameda heeft een video vrijgegeven, waarop te zien is 
hoe agenten een verwarde man meer dan vijf minuten tegen de grond drukken. De 26-jarige 
Mario Gonzalez stierf kort daarop in het ziekenhuis. 
 
De politie in Alameda County stelde in eerste instantie dat Gonzalez in ‘medische nood’ 
verkeerde en als gevolg daarvan was overleden, nadat meerdere agenten probeerden hem te 
arresteren. 
 
De omstandigheden rond de dood van de ongewapende Gonzalez op 19 april doen denken aan 
die van George Floyd, de zwarte arrestant die vorig jaar in Minneapolis om het leven kwam 
nadat een agent zo’n negen minuten lang zijn knie in Floyds nek drukte. Deze agent, Derek 
Chauvin, werd onlangs veroordeeld voor moord. 
 
In de video van de arrestatie van Gonzales, die bijna een uur duurt, is te zien hoe agenten 
hem proberen aan te houden in een park. Twee omwonenden hadden de politie gebeld omdat 
Gonzalez dronken leek. De man is in de war en overhandigt zijn identiteitsbewijs niet aan de 
drie agenten als zij daarom vragen. Hij weigert zijn naam te geven en lijkt de vragen van de 
agenten niet goed te begrijpen. 
 
De agenten proberen vervolgens om hem handboeien om te doen. Gonzalez verzet zich en 
wordt tegen de grond gewerkt. Minutenlang ligt Gonzalez op zijn buik en drukt één van de 
agenten met zijn knie op diens schouderbladen. Een andere agent heeft zijn elleboog in 
Gonzalez’ nek. De man huilt en kreunt en zegt dat hij ‘niets gedaan’ heeft, voordat hij het 
bewustzijn verliest. Hij overleed later op de dag in het ziekenhuis. 
 
‘De video laat zien dat hij met zijn gezicht op de grond is gestorven, terwijl agenten op hem 
drukken’, zegt Gonzalez’ broer Jerry in een reactie. Volgens Jerry Gonzalez schetst de video 
een heel ander beeld dan wat hem in eerste instantie door de politie is verteld. 
 
De advocaat van de familie Gonzalez haalde tijdens een persconferentie uit naar de politie 
wegens het verspreiden van ‘misinformatie'. ‘Zijn dood was onnodig en was te voorkomen 
geweest. Een dronken man in het park staat niet gelijk aan de doodstraf.’ 
 
De drie agenten zijn met betaald verlof gestuurd. De politie in Alameda heeft laten weten de 
omstandigheden rond de dood van Gonzalez te onderzoeken. Bron: De Stentor, 29 april 2021. 
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Europarlement geeft groen licht voor coronapaspoort, nieuwe stap naar 
‘gewone’ zomervakanties 
 
Europa heeft zojuist een nieuwe stap gezet op weg naar ‘gewone’ zomervakanties. Met een 
overweldigende meerderheid van 540 stemmen, zette het Europees Parlement het licht op 
groen voor de coronapas. 
 
De pas geldt in de hele EU, waardoor bijvoorbeeld Nederlanders weer vrijuit naar bijvoorbeeld 
Middellandse Zeelanden kunnen reizen, zonder aanvullende test- of 
quarantaineverplichtingen. Vooral Zuid-Europese landen drongen hard op het reisdocument 
aan om hun zwaar geraakte toeristische sector een nieuwe rampzomer te besparen. 
 
Nederlandse Parlementsleden reageerden vanmorgen meteen al enthousiast op hun eigen 
werk. ‘Een waardevol instrument om weer te kunnen reizen’, aldus Esther de Lange (CDA). 
Vera Tax (PvdA): ‘Goed nieuws voor reislustige Europeanen, maar ook voor inwoners van 
grensregio’s en mensen die hun familie en vrienden in het buitenland weer eens willen 
opzoeken.’  
 
Sophie in ’t Veld (D66) betitelt de pas dan weer als ‘een Europese uitweg uit het doolhof van 
nationale beperkingen dat de lidstaten hebben opgeworpen’. Zij en haar GroenLinks-collega 
Tineke Strik accentueren ook dat het nieuwe reisdocument geen inbreuk op de privacy mag 
zijn. Strik: ‘Data mogen niet worden opgeslagen en reisbewegingen niet gevolgd.’ In ’t Veld: 
‘Als je naar een ander land reist hoeft de overheid daar alleen te weten of je geen gevaar voor 
de volksgezondheid bent. Meer niet.’ 
 
Nu het Parlement zijn positie heeft bepaald, is de weg vrij voor de triloog: de gebruikelijke 
onderhandelingen tussen Raad (lidstaten), Commissie en Parlement om tot één gezamenlijk 
standpunt te komen. De verwachting in Brussel is dat dit overleg in juni kan worden afgerond, 
waarmee – van voorstel tot eindbesluit in krap drie maanden – zo ongeveer een Europees 
snelheidsrecord wordt gevestigd. Bron: De Stentor, 29 april 2021.  
 

Dwangsom voor Coronatestservice in Badhoevedorp wegens slechte 
hygiëne 
 
De gezondheidsinspectie heeft de Coronatestservice in Badhoevedorp een dwangsom opgelegd 
voor elke keer dat deze dienst nog een coronatest afneemt. De testservice nam er, ondanks 
een verbod om dat te doen wegens slechte hygiëne, nog zeker twaalf af. 
 
De service, officieel Q-Comed geheten, mocht vanaf 14 april geen enkele vorm van zorg meer 
verlenen of aanbieden die te maken heeft met testen op het coronavirus. ‘Volgens de 
bestuurder van de Coronatestservice gaat het om testen die bij het personeel zijn uitgevoerd. 
Maar dit is ook zorgverlening die te maken heeft met testen en is daarmee de aanwijzing 
overtreden’, zegt de inspectie. 
 
Iedere test die alsnog wordt uitgevoerd zal Q-Comed een bedrag van 25.000 euro kosten, 
dreigt de inspectie nu. Bron: AD, 29 april 2021. 

 

Update RIVM 

Afgelopen etmaal zijn er 7344 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 1338 minder dan 
gisteren. Mogelijk komt dat door Koningsdag. Er werd die dag dertig procent minder getest 
dan vorige week dinsdag. Er gingen dinsdag ruim 54.000 mensen door de teststraat, vorige 
week dinsdag waren dat er bijna 80.000. 
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Vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is er sprake van een daling van 
220 positieve tests. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7564 besmettingen 
per etmaal. 

Ook vergeleken met vorige week donderdag, toen het aantal besmettingen op bijna 9600 
uitkwam, nam het aantal nieuwe besmettingen fors af. Dat was het hoogste aantal sinds begin 
januari. 

In Rotterdam en Den Haag werden afgelopen etmaal de meeste besmettingen vastgesteld, 
respectievelijk 385 en 283. In Amsterdam kregen 260 inwoners een positieve testuitslag. In 
Tilburg werden 158 nieuwe coronagevallen geturfd en in Eindhoven 137. 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 20. 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. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland positief getest. 
Van ruim 17.000 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. 

 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot boven de 2700, dat is voor het 
eerst sinds 7 januari. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2704 mensen vanwege Covid-19. 
Dat zijn er 93 meer dan op woensdag. 

In de afgelopen vijf dagen steeg het aantal opgenomen coronapatiënten met 190, meldt het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Vooral op de verpleegafdelingen wordt het steeds drukker. Daar liggen nu 1891 
coronapatiënten, tweehonderd meer dan afgelopen zondag en het hoogste aantal sinds 12 
januari. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 814 naar 813. Dat 
schommelt nu bijna twee weken tussen de 800 en 850. 
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Het aantal nieuwe opnames blijft hoog. Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 338 nieuwe 
coronapatiënten opgenomen op een intensive care of verpleegafdeling. In de afgelopen zeven 
dagen zijn 2114 mensen vanwege Covid-19 in een ziekenhuis beland, gemiddeld 302 per dag, 
aldus de gegevens van het LCPS. Bron: AD, 29 april 2021.  

 

Artsen stelden in januari bij 4400 mensen vast dat ze zeker of vermoedelijk zijn overleden aan 
Covid-19. Volgens onderzoekers van het statistiekbureau CBS is dat het hoogste aantal sinds 
vorig jaar mei. 

Alleen vorig jaar april telden de statistici meer sterfgevallen die waren veroorzaakt door het 
coronavirus, namelijk zo'n 6400. In totaal zijn in Nederland van maart 2020 tot en met januari 
dit jaar bijna 24.500 mensen overleden aan Covid-19. Bron: AD, 4 mei 2021. 

 

McDonald’s doet goede zaken 

McDonald's heeft de afgelopen periode meer fastfood verkocht dan in dezelfde periode vorig 
jaar. Ook in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019, voor de coronapandemie, 
werd meer omzet gerealiseerd. Vooral op de belangrijke Amerikaanse thuismarkt van sprake 
van een flinke stijging. Dat kwam onder meer door de introductie van een nieuwe kipburger en 
de steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid waardoor consumenten wat meer te 
besteden hadden. 

De fastfoodketen boekte in het eerste kwartaal van 2021 op jaarbasis 7,5 procent meer omzet 
in filialen die een jaar geleden ook al waren geopend. McDonald's profiteerde van de grote 
hoeveelheid restaurants met een drive-thru en ook van de inzet op bezorging. Bron: AD, 29 
april 2021.   



127 

 

 

Lege terrassen vanwege nat en bewolkt weer 

Het is vandaag door het hele land nat en bewolkt en dat leidt tot teleurstelling onder horeca-
ondernemers. Na de ‘feestelijke’ heropening van gisteren zijn de terrassen een dag later weer 
grotendeels leeg. Dat bewijst volgens de Amsterdamse horecabaas Won Yip (zeven 
horecazaken in Amsterdam) ‘dat de versoepelingen economisch geen enkel nut voor 
ondernemers hebben'.  Bron: AD, 29 april 2021. 

 

Archieffoto ter illustratie  © Hollandse Hoogte / Peter Hilz 
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Horecabazen over slecht terrasweer: ‘Vrij zinloos’, ‘een donkere dag' en ‘geen enkel nut’. Het 
is vandaag door het hele land nat en bewolkt en dat leidt tot teleurstelling bij 
horecaondernemers. Na de feestelijke heropening van gisteren zijn de terrassen een dag later 
weer grotendeels leeg. Dat bewijst volgens de Amsterdamse horecabaas Won Yip (zeven 
horecazaken in Amsterdam) ‘dat de versoepelingen economisch geen enkel nut hebben voor 
ondernemers.’  
 
Gisteren verdiende hij de gemaakte kosten nog terug, zegt Hermann Hell (veertien 
horecazaken waarvan acht in Rotterdam), maar een dag later is open zijn duurder dan 
gesloten blijven. ‘Ik kan mijn personeel niet last minute afbellen, en bovendien snapt je 
publiek het niet meer als je de ene dag open bent en de andere weer dicht.’ Dus ging het terras 
om 12.00 uur weer open, voor de tweede opeenvolgende dag na bijna een half jaar sluiting. 
‘Er valt nog wel wat op te ruimen, maar verder is dit letterlijk en figuurlijk een donkere dag’, 
zucht Hell. 
 
Maarten Hinloopen (acht horecazaken in Den Haag) maakte ook gisteren, toen zijn terrassen 
bijna maximaal waren bezet, verlies. Een dag later zit slechts een enkeling op zijn terras met 
een dekentje onder de parasol. Het is onmogelijk om met alle beperkingen winst te maken, 
zegt Hinloopen. ‘Dit is vrij zinloos. En niemand die me kan uitleggen waarom we mensen in 
de ochtend geen koffie mogen serveren voor bij de krant.’ 
 
Bij Laurens Meyer (vijftig horecazaken door heel Nederland) is maar één terras goed bezet: ‘De 
Drie Gezusters in Groningen, dat is overdekt en verwarmd.’ Verder beleeft Meyer vandaag als 
een ‘deceptie', na het ‘feestje’ een dag eerder. Hij hoopt op een snellere vaccinatiecampagne, 
zegt Meyer, die als zestiger nog wacht op zijn eerste prik. ‘Maar volgens mij mislukken alle 
plannen van De Jonge.’ 
 
Won Yip is gelaten over de weersomstandigheden. ‘We wonen in Nederland, niet in Spanje. 
Het is wat het is’, zegt de ondernemer wiens holding in 2017 nog een eigen vermogen van 
bijna elf miljoen euro bezat. De heropening van de terrassen is volgens Yip ‘enkel voor de 
moraal’. ‘Of het nou mooi of slecht weer is, deze versoepelingen hebben geen enkel economisch 
nut voor horecaondernemers. Wat mij betreft steekt het kabinet meer aandacht in vaccineren 
dan in versoepelen.’ Bron: AD, 29 april 2021. 
 
 

Vrouw onwel en overleden in de rij voor een coronatest in Rotterdam 
Ahoy 

Een vrouw is vanochtend onwel geworden en overleden toen ze de rij voor een coronatest 
stond bij testlocatie Rotterdam Ahoy. Dat maakt de GGD-Rotterdam Rijnmond bekend. De 
testlocatie was de hele ochtend gesloten, maar is nu weer open. 

De vrouw stond in de wachtrij toen ze zich niet lekker begon te voelen. Medewerkers van de 
testlocatie hebben haar gereanimeerd. Dat werd door ambulancepersoneel overgenomen, 
maar mocht niet meer baten voor het slachtoffer. Het is niet bekend wat de vrouw fataal werd. 

Om de nabestaanden van de vrouw de rust te geven om afscheid te nemen, werd de locatie 
tijdelijk gesloten. ‘Ook de medewerkers zijn erg geschrokken’, zegt een GGD-woordvoerder. 

Medewerkers hebben mensen die nog op hun coronatest stonden te wachten doorverwezen 
naar andere teststraten. 

De dienstverlening op de testlocatie Rotterdam Ahoy is daarom tijdelijk stilgelegd. Mensen die 
een testafspraak hebben, worden doorverwezen naar een van de andere testlocaties. Bron: 
AD, 29 april 2021.  
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Minder mensen hebben zichzelf laten testen op seksueel overdraagbare 
aandoeningen 

Door de corona-uitbraak hebben vorig jaar veel minder mensen zichzelf laten testen 
op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het aantal tests daalde met dertig procent. 

Het RIVM weet niet wat de gevolgen voor de verspreiding van soa's kunnen zijn. Aan de ene 
kant zijn er misschien mensen rond blijven lopen met een niet-ontdekte aandoening als 
chlamydia, gonorroe of syfilis. Aan de andere kant hadden mensen minder seksuele 
contacten door alle corona-maatregelen, dus was er minder kans voor zulke soa's om zich te 
verspreiden. ‘Het is niet duidelijk welke van deze verschillende effecten het grootst is’, aldus 
het RIVM. 

De cijfers komen van de Centra Seksuele Gezondheid (CSG) van de regionale 
gezondheidsdiensten. Wie denkt een seksueel overdraagbare aandoening te hebben 
opgelopen, kan zich daar laten testen. Vorig jaar voerden de centra bijna 106.000 tests uit, 
tegen ruim 150.000 in het jaar ervoor. Voordat het coronavirus Nederland bereikte, testten 
de centra ongeveer 3000 mensen per week. Begin april vorig jaar, bij de eerste coronagolf, was 
dat gedaald naar 570 in een week. Daarna klom het weer richting ongeveer 2000 tests per 
week. 

Onder de bijna 106.000 uitgevoerde tests zijn bijna 45.000 van mannen die seks hebben met 
mannen. Bron: AD, 29 april 2021. 
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Via app van luchthaven rustige plek vinden 

Als het weer drukker wordt op Schiphol kunnen reizigers via de app van de luchthaven 
een rustige plek vinden op de luchthaven. Op een plattegrond is te zien waar rustige en 
drukkere locaties zijn na de beveiligingscontrole. Reizigers weten zo waar ze gemakkelijk 1,5 
meter afstand kunnen houden. 

Met kleuren laat de Schiphol App op de plattegrond zien waar het druk is. Blauw aangegeven 
locaties zijn rustiger en waar het roze is zijn meer mensen op de been. Gebieden zonder kleur 
zijn erg rustig. 

‘Deze plattegrond is een extra service en handvat voor reizigers om in een oogopslag een plek 
te vinden waar zij rustig hun tijd door kunnen brengen voordat hun vlucht vertrekt’, zegt 
Sjoerd Blüm, informatiedirecteur bij Royal Schiphol Group. ‘De informatiebehoefte van 
reizigers is enorm veranderd vanwege het coronavirus, op deze manier kunnen we daar verder 
in voorzien.’ Bron: AD, 29 april 2021. 

Middelbaar en hoger onderwijs moeten ook na de zomervakantie rekening 
houden met beperkingen 

Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten ook na de zomervakantie 
nog rekening houden met beperkingen in verband met het coronavirus. Dat staat in een brief 
die onderwijsminister Ingrid van Engelshoven aan bestuurders van onderwijsinstellingen 
heeft gestuurd. 

In het 'meest waarschijnlijk' geachte scenario kan in het nieuwe studiejaar weer fysiek les 
worden gegeven en hoeven studenten dan geen 1,5 meter afstand meer te houden. Van 
Engelshoven gaat daarbij ervan uit 'dat een aanzienlijk deel van de bevolking is gevaccineerd 
en het epidemiologische beeld het mogelijk maakt om veel maatregelen af te schalen'. 

Het blijft wel zaak de 'basismaatregelen' te blijven volgen, zoals vaak de handen wassen en 
thuisblijven bij klachten. Andere maatregelen die waarschijnlijk nog zullen gelden zijn het 
vrijwillig zelftesten en een maximale groepsgrootte. Daarmee moet worden voorkomen dat het 
virus zich snel verspreidt, als een student die besmet is toch naar college komt. Bron: AD, 29 
april 2021.  

Tentenverhuurder Ko (49) uit Dalfsen is tijdelijk trucker: ‘Ik laat ons 
familiebedrijf niet zomaar kapot gaan’ 
 
De cultuursector beleeft donkere tijden. Muzikanten, artiesten, theaters, popzalen en musea 
verkeren in crisis vanwege corona. Wat doet dat met de mensen die de kost verdienen in die 
branche? Kiezen ze rigoureus voor een carrièremove? Of houden ze vol, hopend op betere 
tijden? Ze vertellen hun verhaal. Vandaag: Ko ter Horst, tentenverhuurder uit Dalfsen, die 
tijdelijk vrachtwagenchauffeur is. 
 
Ko ter Horst: ‘Ik werk voor het eerst in mijn leven voor een baas. Rijd voor een bedrijf uit 
Dalfsen in een truck het hele land door om dierenvoer te bezorgen bij boerderijen. Dat doe ik 
sinds september vorig jaar. Het was in het begin best even wennen om niet zelf de touwtjes in 
handen te hebben. Maar dat duurde niet lang. Ik vind het een leuke baan.’ Bron: De Stentor, 
29 april 2021. 
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Ko ter Horst heeft zijn tenten in de opslag. ‘We houden alle werknemers betrokken bij de zaak. 
Ze komen elke maandag even een uurtje langs. Voor een bakkie koffie en een praatje.’  © 
Frank Uijlenbroek  
 

 

Kitty Vermeulen (50), verpleegkundige in het Amphia Ziekenhuis © Kitty Vermeulen 
 
 

Verpleegkundige mijdt terras: ‘mensen zijn niet meer te houden, maar 
corona is niet weg’ 
 
Zelfs na 33 jaar werken in de zorg gaat verpleegkundige Kitty Vermeulen (50) nog steeds 
opgewekt naar het Amphia Ziekenhuis. Wat zij doet op een vrije dag in coronatijd? Bijspringen 
in het GGD-test- en vaccinatiecentrum Breepark in Breda. ‘Ik heb veel energie en help graag.’ 
 
Terwijl woensdag de net geopende terrassen vol stromen en ook Kitty ervaart dat ‘mensen niet 
meer te houden zijn’, laat de verpleegkundige uit Terheijden haar vrije handjes wapperen bij 
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GGD West-Brabant. Testen afnemen, vaccins optrekken, prikken zetten in Breepark. Bron: 
BN De Stem, 29 april 2021. 
 

 

Ecoloog Lies König en Ben Nijssen bij de kale trappen. © Foto Ruud Voest 
 

IJverige gemeentewerker met onkruidbrander vernielt per ongeluk 
kunstwerk van 250.000 euro 
 
Het was een prachtig kunstwerk bij het Centraal Museum in Utrecht, er was maar liefst drie 
jaar aan gewerkt: een trap, begroeid met speciale plantjes. Kosten: bijna 250.000 euro. Een 
gemeentewerker met zijn onkruidbrander zag er de schoonheid niet van in en brandde alles 
in vijftien minuten helemaal weg.  
 
Werk van drie jaar is voor niets geweest, zo voelen de vrijwilligers van Vergroening Singels030 
dat. Veel liefde en tijd hadden ze erin gestopt om de Verdwijnende Trap, de groene loper voor 
mens, plant en dier, op te bouwen, net achter het Centraal Museum. De kosten van het 
kunstwerk, dat in 2018 werd aangelegd, waren destijds bijna 250.000 euro.  Bron: De Stentor, 
2021. 
 

 

Twee boa's in het centrum van Haarlem  © Arie Kievit  
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Terrasfoto over 'afgedropen boa's' gaat wereld over: 'bizar hoe snel fake 
nieuws zich verspreidt’ 
 
Nieuwsfotograaf Arie Kievit beraadt zich op juridische stappen nu er een foto van hem wordt 
misbruikt voor het verspreiden van fake news op Facebook. De foto toont twee boa’s in 
gesprek met een ober in Haarlem. Volgens het bijbehorende bericht verkocht de uitbater van 
het café zijn terrasstoelen voor vijf euro per stuk en kon hij op die manier openblijven tijdens 
de lockdown. Totale onzin, zegt eigenaar Guus van Kol. De politie bevestigt niets van het 
verhaal te weten. 
 
Na bijna een half jaar kan er sinds gisteren weer een biertje worden gedronken op het terras. 
Alle horecagelegenheden zaten de afgelopen maanden op slot, maar volgens een verhaal dat 
op sociale media rondgaat en al vijftienduizend keer is gedeeld, was er een ondernemer die de 
horecasluiting van de afgelopen maanden te slim af zou zijn geweest.  

 
Het gaat om Guus van Kol, de eigenaar van Café Koops, een bruine kroeg in het kloppend 
hart van Haarlem. Van Kol wordt nu al dagen overstelpt met berichten, zelfs vanuit China en 
Frankrijk. In de periode dat hij dicht was, zou hij zijn terrasstoelen voor vijf euro per stuk 
hebben verkocht, met twee bier erbij. De mensen hadden zo hun eigen stoel en konden daarop 
hun bier opdrinken. Volgens het verhaal zouden de boa’s zijn gekomen en ook weer zijn 
afgedropen omdat zij ‘geen poot hadden om op te staan’. 
 
Het bericht op Facebook, dat zo vaak is verspreid dat het vermoedelijk op 
honderdduizenden timelines terecht is gekomen, klopt op meerdere vlakken niet. Zo is de foto 
niet tijdens de horecasluiting gemaakt, maar in de zomer van vorig jaar, toen de terrassen net 
weer open waren, bevestigt nieuwsfotograaf Arie Kievit (Volkskrant, AD). ‘Ik vind het 
betreurenswaardig dat mijn foto op deze manier wordt misbruikt. Ik ga kijken of ik hier 
stappen tegen kan ondernemen, want dit is echt niet oké’, laat de fotograaf uit Nieuw-
Beijerland telefonisch weten. 
 
De bewering dat boa’s niet kunnen optreden in zo’n situatie, is bovendien ook niet waar. Er 
zijn diverse regels en wetten waarop de ambtenaren hadden kunnen handhaven. ‘Over wie er 
in deze situatie aansprakelijk zou zijn, de horecabaas of de personen met de stoelen, kun je 
discussiëren’, zegt Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse Boa Bond tegen DPA 
Factchecking, een journalistiek onderzoeksbureau dat in opdracht van Facebook werkt. ‘Als 
er meer dan twee mensen dicht bij elkaar zitten, zijn zij persoonlijk sowieso al in overtreding 
vanwege de coronaregels. En de horecaondernemer is op zijn minst gedeeltelijk 
verantwoordelijk voor wat er in de buurt van zijn zaak gebeurt.’ 
 
Het is volgens DPA maar de vraag of het verhaal echt is gebeurd. ‘Behalve deze exacte 
beschrijving van de stoelenverkoop door de uitbater en de interactie met de buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s) is er geen ander bericht op sociale media of in media te vinden 
dat het bestaan van het initiatief bevestigt’, beoordelen de factcheckers, die de afgelopen 
maanden met regelmaat controleren of veel gedeelde posts op Facebook wel kloppen. Een 
online zoektocht wijst uit dat er geen berichten te vinden zijn van iemand die een terrasstoel 
kocht of die, net als de man in het gedeelde verhaal, langs het terras kwam en dit vastlegde 
of beschreef. 
 
Het op Facebook beschreven scenario wordt echter wel op grote schaal voor waar 
aangenomen. ‘Samen komen we ver’, ‘briljant’ en ‘geniaal’ klinkt het onder meer in de reacties. 
Ook de uitbater zelf kan er om lachen. ‘Het is inderdaad leuk verzonnen’, zegt Guus van Kol. 
‘Het gaat zelfs in China en Frankrijk rond. Kennelijk zet het mensen aan het denken. Maar 
het is natuurlijk totale onzin. Zo’n bericht toont maar weer aan wat voor impact sociale media 
kunnen hebben.’ De telefoon van Van Kol staat nog altijd roodgloeiend. ‘Maar ik verwacht dat 
de storm over een paar dagen wel weer gaat liggen. Zeker nu het aan alle kanten is ontkracht.’ 
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De politie Haarlem bevestigt dat het geschetste scenario niet bij hen bekend is. De foto op 
Facebook is gemarkeerd met een ‘onjuiste informatie’ label. Bron: AD, 29 april 2021. 
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Minister Grapperhaus en staatssecretaris Keijzer in het Haagse centrum 
 
Hoe laat je Nederland zien dat we weer veilig kunnen winkelen? Door minister Ferd 
Grapperhaus en staatssecretaris Mona Keijzer samen naar het winkelcentrum te sturen. 
Vanmiddag bezochten ze het Haagse centrum. 
 
‘Wat kost die bank?’ Keijzer heeft nog maar net plaatsgenomen aan tafel bij meubelzaak Fort 
M in de Prinsestraat. Vooral Deens design staat er. Eigenaren Marc Tielrooij en Michiel 
Lindhout vertellen de bewindspersonen over hun zaak. Het is moeilijk, want ze bestaan nog 
niet zo lang. ‘We moeten nog klanten opbouwen. En we verkopen echt naar beleving. Mensen 
willen de stof zien en een bank uitproberen. Dus het is fijn dat weer open mogen’, vertelt 
Tielrooij. Bron: AD, 29 april 2021. 
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Een invloedrijke youtuber en een vriendin van hem liggen in Indonesië onder vuur, omdat ze 
in een plaatselijke supermarkt op Bali bewust de coronaregels hebben overtreden, toen ze een 
grappig bedoelde video maakten. De autoriteiten overwegen de in de VS woonachtige Josh 
Paler Lin (3.4 miljoen abonnees op You Tube) en de Russische Leia Se het land uit te zetten. 
Hun paspoorten zijn in beslag genomen. 
 
In de video, die wereldwijd miljoenen keren is bekeken, is te zien dat de twee influencers een 
plaatselijke supermarkt op Bali proberen binnen te komen. Een beveiliger stuurt hen weg 
omdat Se (25.000 volgers op Instagram) geen mondmasker bij zich heeft. Het dragen van 
mondkapjes is in Indonesië verplicht en er wordt in het land streng op gehandhaafd. 
 
Paler Lin, oorspronkelijk uit Taiwan, bedenkt een list om alsnog binnen te komen. Hij brengt 
zijn vriendin terug naar hun auto, waar hij een blauw mondkapje op haar gezicht schildert, 
inclusief witte lijnen. De twee keren even later terug bij dezelfde beveiliger, die niets in de 
gaten lijkt te hebben.  
 
Eenmaal binnen kunnen ze hun lach moeilijk onderdrukken. ‘Is het je opgevallen dat niemand 
naar je kijkt?’ vraagt Paler Lin giechelend aan zijn vriendin. ‘Precies, want het ziet er echt uit,’ 
antwoordt ze. ‘Niemand heeft het gemerkt! Zelfs de beveiliging niet. Ik kan niet geloven dat dit 
werkt.’ Bij de kassa dreigen de influencers door de caissière ontmaskerd te worden, maar het 
lukt hen om op tijd weg te komen, zonder bekeurd te worden. 
 
Na publicatie van de video barstte er in Indonesië een storm aan kritiek los. Critici en 
overheidsfunctionarissen vinden het verwerpelijk dat twee influencers met zo’n grote 
achterban een video uitbrengen waarin de coronaregels voor een geintje overtreden worden. 
In afwachting van verder onderzoek zijn hun paspoorten in beslag genomen, meldt CNN.  
 
Mogelijk worden beide personen het land uitgezet, bevestigt een woordvoerder van het 
ministerie tegen de Amerikaanse zender. ‘Ze overtreden niet alleen de regels, maar provoceren 
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opzettelijk in het openbaar. Het is gerechtvaardigd om hen zwaar te straffen. Niet alleen met 
een boete, maar ook met deportatie’, stelt dezelfde woordvoerder tegen een lokale krant. 
 
De forse kritiek op het tweetal laat hen niet onbewogen. In een videoverklaring op Instagram 
verontschuldigen ze zich voor hun gedrag. ‘Het doel van deze video was helemaal niet om 
respectloos te zijn of om iedereen aan te moedigen om geen masker te dragen’, zegt Lin in het 
bijzijn van zijn advocaat. ‘Ik maakte deze video om mensen te vermaken, want ik ben een 
contentmaker en het is mijn taak om mensen te vermaken.’ Later voegt hij eraan toe: ‘We 
beloven dat we het niet nog een keer zullen doen.’ 
 
Indonesië is volgens de cijfers een van de zwaarst getroffen landen in Azië. Het land telt bijna 
1,7 miljoen geregistreerde coronabesmettingen. Maar doordat er weinig wordt getest, is de 
verwachting dat het daadwerkelijke aantal besmettingen veel hoger ligt. Verder zijn er officieel 
meer dan 45.000 mensen overleden aan Covid-19.  Bron: AD, 29 april 2021. 

 

  

 

Bekende influencers van Bali gezet na ’grap’ met mondmasker 

 
Een bekende Amerikaanse Youtuber Josh Paler Lin en een Russiche influencer zijn van het 
Indonesische eiland Bali gezet. De twee maakten een grappige bedoelde video waarbij 
influencer Leia Se doet alsof ze een mondkapje opheeft in de supermarkt, maar in 
werkelijkheid alleen wat schmink draagt. 

De Indonesische autoriteiten konden niet lachen om de video, die twee weken geleden werd 
geplaatst. In de video is te zien dat het duo door een supermarkt loopt. Als medewerkers van 
de supermarkt in de buurt komen, houdt Leia Se haar mond dicht, zodat het personeel niet 
ziet dat de influencer een geschminkt mondkapje draagt. ‘Niemand heeft het gemerkt! Zelfs 
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de beveiliging niet. Ik kan niet geloven dat dit werkt.’ Het is in Indonesië verplicht om een 
mondkapje te dragen in openbare ruimtes. 
 
Hoewel mensen die zich niet aan de regels houden normaal gezien eerst een boete krijgen voor 
ze het land uit moeten wil de politie nu dat het tweetal meteen vertrekt. ‘Dat is de enige juist 
sanctie’, zegt politieagent Dewa Nyoman Rai. ‘Ze provoceren opzettelijk en houden zich niet 
aan de gezondheidsrichtlijnen’. 

In een videoverklaring waarin de twee te zien zijn met hun advocaat verontschuldigen ze zich 
voor hun gedrag. ‘Het doel van deze video was helemaal niet om respectloos te zijn of mensen 
aan te moedigen om geen masker te dragen’, zegt Lin. 

De twee worden zo snel mogelijk het land uitgezet. Bron: De Telegraaf, 1 mei 2021. 

 

 

Duizenden Ajax-fans vieren buiten stadion feest met selectie 

De 35ste landstitel van Ajax mag dan slechts officieus zijn, daar hadden de 7500 supporters 
in de Johan Cruijff Arena vanmiddag (terecht) maling aan. Na afloop van de 2-0 overwinning 
op AZ werd buiten het stadion nog een groots feest gevierd met de spelers. 

Na zeven maanden eindelijk weer supporters in het stadion en dan ook nog de 
kampioenswedstrijd mogen spelen. Het had zo mooi kunnen zijn voor Ajax, maar na de 1-1 
tegen FC Utrecht van afgelopen donderdag moest de ploeg van Erik ten Hag hopen dat 
nummer twee PSV zaterdagavond punten zou laten liggen tegen FC Groningen. Dat gebeurde 
niet, waardoor Ajax vandaag slechts officieus kampioen kon worden. Die ‘officieuze titel’ kwam 
er een week na de gewonnen bekerfinale tegen Vitesse dus wel voor Ajax, want AZ werd met 
2-0 verslagen door twee goals van uitblinker Davy Klaassen in de 66ste en 90ste minuut. 

Ajax heeft twaalf punten meer dan PSV en het doelsaldo is ook aanzienlijk beter (+68 om +35), 
waardoor niemand meer twijfelt aan het 35ste kampioenschap voor de club uit Amsterdam. 
‘Als dit nog misgaat stop ik met voetbal’, zei Klaassen dan ook na afloop. Het feest werd in het 
stadion al even gevierd met een ereronde om de steun van de fans te bedanken, maar 
duizenden supporters bouwden daarna pas een groots feest op het plein voor het stadion. 

De spelers en technische staf van Ajax sloten al snel aan vanaf het parkeerdek van de Johan 
Cruijff Arena. Eerst kwam Daley Blind op krukken naar buiten om de fans te bedanken, 
daarna volgden al snel alle andere spelers. De meesten al omgekleed, de uitzinnige Klaassen 
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nog in zijn wedstrijdtenue. Davy Klaassen en Dusan Tadic gooiden hun shirts naar beneden, 
Lisandro Martínez zijn jasje. Tadic schonk zelfs zijn korte broek aan de fans en liep in zijn 
onderbroek terug naar de kleedkamer.  

Algemeen directeur Edwin van der Sar sprak de menigte toe met een megafoon. ‘Wij willen 
jullie bedanken voor jullie steun. We zijn dolblij dat jullie er vandaag bij waren in het stadion. 
We gaan proberen om die landstitel volgende week binnen te halen. De spelers gaan nu rustig 
naar huis en ik willen jullie vriendelijk vragen hetzelfde te doen.’ 

De meute vertrok na de speech van Van der Sar al snel. De politie meldde dat er geen 
ongeregeldheden zijn geweest en dat niemand is aangehouden. Alle aanwezigen in de Johan 
Cruijff Arena moesten dit weekend eerst een negatieve coronatest afleggen voor ze het stadion 
in mochten.  

Tegen AZ mochten 7500 supporters van Ajax de Arena in, in het kader van een landelijke 
pilot. Voor de wedstrijd sprak Van der Sar de aanwezige fans al toe vanaf de middenstip. ‘Nu 
zijn 7500 fans welkom, we hopen dat er volgende week tegen FC Emmen net zoveel en hopelijk 
zelfs meer naar binnen kunnen. Jullie kunnen zingen en springen, maar gedraag je wel. Dat 
vergroot de kans dat we volgende week meer fans kunnen ontvangen’, zei Van der Sar. Bron: 
AD, 25 april 2021.    

 

 

Ajax had meer verantwoordelijkheid moeten nemen door spelers niet 
landkampioenschap te laten vieren met duizenden supporters 

Zorgminister Hugo de Jonge vindt dat Ajax meer ‘maatschappelijke 
verantwoordelijkheid’ had moeten nemen door de spelers niet het landskampioenschap te 
laten vieren met duizenden supporters bij de Johan Cruijff ArenA. De fans trokken zich 
daarbij weinig meer aan van de coronamaatregelen. 
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De Jonge erkent dat hij als Rotterdammer ‘sowieso met heel weinig vrolijkheid’ kijkt naar 
kampioensfeestjes van Ajax. ‘Maar nu helemaal", zegt hij. ‘Ik denk dat het goed is om ons te 
realiseren dat we ons nog een hele tijd aan de regels hebben te houden. We moeten echt nog 
even gedisciplineerd zijn.’ 

De kritiek van Ajax dat het beter was geweest supporters toe te laten in het stadion tijdens de 
kampioenswedstrijd tegen FC Emmen, legt De Jonge naast zich neer. ‘Dat is geen 
rechtvaardiging om dan maar de regels los te laten en er buiten een feest van te maken.’ 

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus vindt dat het ‘niet had mogen gebeuren’. De 
opmerking van Ajax-trainer Erik ten Hag dat de fans beter 'controleerbaar' waren geweest als 
publiek was toegestaan bij de wedstrijd, noemt Grapperhaus ‘heel merkwaardig’. Dat 
was geen oplossing geweest voor de hoeveelheid mensen die buiten de ArenA stond, aldus de 
minister. 

De gemeente liet zondag al weten dat er niet is ingegrepen om ‘ongeregeldheden en escalatie 
van geweld te voorkomen’. De driehoek vroeg Ajax op een gegeven moment wel om de spontane 
huldiging te beëindigingen. Bron: AD, 3 mei 2021.   

 

Amsterdamse VVD wil uitleg over feest Ajaxfans 
 
De Amsterdamse VVD wil uitleg van burgemeester Femke Halsema over de vele fans die 
zondag bij de Johan Cruijff ArenA een feestje vierden vanwege het kampioenschap van Ajax. 

‘Wij feliciteren Ajax van harte met het 35e kampioenschap’, schrijft de partij op Twitter. ‘De 
beelden van een grote mensenmassa zonder enige afstand van elkaar zijn echter pijnlijk, nu 



141 

 

we nog steeds helaas te maken hebben met corona.’ De VVD wil dan ook van de burgemeester 
horen wat de afwegingen waren om niet in te grijpen bij het kampioensfeest. 

Bij de ArenA kwamen zo’n twaalfduizend supporters hun voetbalclub toejuichen na het 
behalen van de landstitel. Ze stonden dicht op elkaar en hielden zich niet aan de coronaregels. 
De gemeente liet zondag al weten dat er niet is ingegrepen om ‘ongeregeldheden en escalatie 
van geweld te voorkomen’. Bron: AD, 3 mei 2021.  

Ajax: huldiging op parkeerdek was spontane actie 

De ’huldiging’ van Ajax op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA was een spontane actie. 
Dat laat een woordvoerder van de club uit Amsterdam weten na vragen over het 
kampioensfeest van zondag met fans bij het stadion. 

‘r is voortdurend contact geweest met de zogeheten driehoek van gemeente, politie en het 
Openbaar Ministerie’, reageert hij. ‘Ook over de verwachting dat fans zich buiten zouden 
verzamelen. Maar dat de spelers van het veld kwamen en meteen rechtdoor naar het 
parkeerdek liepen, was een spontane actie.’ 

De spelers van Ajax vierden na de zege op FC Emmen (4-0) de 35e landstitel met zo’n 
twaalfduizend supporters, die niet welkom waren in de Johan Cruijff ArenA maar wel naar 
het stadion waren gekomen. De fans stonden dicht op elkaar en negeerden de coronaregels. 

‘We kijken zeker naar onze verantwoordelijkheid’, zegt de woordvoerder van Ajax. ‘Maar gezien 
de enorme hoeveelheid fans die zich buiten hadden verzameld, was dit waarschijnlijk wel beter 
dan de spelers verplichten binnen te blijven en de supporters buiten te negeren.’ 

De gemeente Amsterdam liet zondag al weten niet te hebben ingegrepen om ‘ongeregeldheden 
en escalatie van geweld te voorkomen.’ De driehoek vroeg Ajax op een gegeven moment wel 
om de spontane huldiging te beëindigingen. Bron: De Telegraaf, 3 mei 2021.  
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Mogen dierentuin, sportclub en muziekschool écht weer open vanaf 11 
mei? ‘We lopen al een jaar achter de feiten aan’ 
 
Mogen dierentuinen, sportclubs en muziekscholen weer los vanaf 11 mei? Ze hopen het van 
harte en zijn voorbereid, maar houden een stevige slag om de arm. Bedrijven en instellingen 
in deze regio geloven het pas als het zover is. Er is vooral veel onduidelijkheid. 
 
De avondklok is ingetrokken, terrassen en winkels zijn weer open: de eerste stap van het 
‘openingsplan’ van het kabinet is genomen. Stap 2 staat gepland voor 11 mei. Dan mogen 
‘doorstroomlocaties’ als dierentuinen open, kunnen binnensporters aan de bak en mogen 
muziek- en dansscholen weer leerlingen ontvangen. Bron: De Stentor, 30 april 2021.   
 

Paniek breekt uit bij religieus feest in Israël: minstens 44 doden  

In het noorden van Israël zijn vandaag minstens 44 doden gevallen nadat paniek was 
uitgebroken tijdens een drukbezocht religieus feest. Dat meldt persbureau Reuters op basis van 
de hulpdiensten en medische bronnen. Er zouden zeker 150 personen met verwondingen naar 
het ziekenhuis zijn gebracht. Premier Benjamin Netanyahu noemde de gebeurtenis ‘een zware 
ramp’. 
 

 
 
Volgens de eerste berichten zou er een tribune zijn ingestort, maar dat blijkt niet te kloppen. 
Mensen zouden in de verdrukking zijn geraakt doordat er paniek was uitgebroken. 
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Medici en reddingswerkers aan het werk nadat een tribune instortte tijdens een drukbezocht 
religieus feest bij de berg Meron. Beeld AP  
 
Het Franse persagentschap AFP meldt op basis van de hulpdiensten dat minstens 20 
gewonden in kritieke toestand verkeren, de Israëlische medische noodhulpdienst Magen David 
Adom maakt gewag van meer dan 40 mensen die in kritieke toestand verkeren, naast nog 
tientallen zwaar- en lichtgewonden. 
 
Verschillende gewonden werden per helikopter naar ziekenhuizen gebracht. Op beelden is te 
zien dat op de rampplek lichamen op een rij zijn gelegd, bedekt met reddingsdekens of stukken 
plastic. De politie sloot de toegangswegen tot het feest af.  
 
De catastrofe vond plaats bij een bedevaart van duizenden ultra-orthodoxe joden in het 
noorden van Israël. Het was de grootste openbare bijeenkomst sinds de uitbraak van de 
corona-epidemie in het land. De pelgrims vierden de gedenkdag Lag Ba’Omer. Diepgelovige 
joden verzamelen zich dan bij de berg Meron, waar een vereerde rabbijn en schriftgeleerde uit 
de tweede eeuw begraven ligt. 
 
De autoriteiten hadden toestemming gegeven voor een bijeenkomst met 10.000 aanwezigen, 
maar volgens organisatoren zijn er meer dan 650 volle touringcars op de pelgrimage 
afgekomen, met in totaal zo’n 30.000 bedevaartgangers. Er waren ongeveer 5.000 
politieagenten op de been, die incidenten moesten voorkomen bij het feest, waarbij 
vreugdevuren werden aangestoken. 
 

 
 
Beeld Reuters  
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De Israëlische president Reuven Rivlin schreef op Twitter dat hij de berichten uit Meron volgt 
en bidt voor het herstel van de gewonden. Bron: De Morgen, 30 april 2021. 
 

 
 
Een beeld van voor het tragische ongeval: ultra-orthodoxe joden verzamelen zich bij het graf 
van Rabbi Shimon Bar Yochai. Beeld AFP  
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Toezichthouders in de binnenstad van Deventer © Foto Hissink 

 

Boa's op omvallen door corona en werkdruk: verzuim tot dertig procent 
gestegen 
 
Het verzuim onder toezichthouders is gestegen tot twintig procent, tot in sommige gevallen 
zelfs dertig. Dat zegt voorzitter Richard Gerrits van de vakbond BOA-ACP. Volgens hem komt 
handhaving in gevaar. De vakbond pleit voor minder regeldruk en wil dat toezichthouders bij 
grote incidenten toegang krijgen tot wapenstok en pepperspray. 
 
Oorzaken van de problemen zijn volgens Gerrits coronabesmettingen, waardoor soms hele 
teams in quarantaine moeten, en hoge werkdruk door uitbreiding van het takenpakket. Ook 
is het aantal geweldsincidenten toegenomen. Harde verzuimcijfers heeft hij tot zijn frustratie 
niet. ‘Het is niet centraal geregistreerd. Je hebt te maken met 355 gemeenten en verschillende 
inspectiediensten en organisaties. Een deel is gedetacheerd, dus dat helpt ook niet.’ 

 
Toch benoemt hij het huidige verzuim in cijfers. ‘Ik heb dagelijks contact met veel gemeenten 
en het beeld is dat de boel om dreigt te vallen. Zit het ziekteverzuim normaal tussen acht en 
vijftien procent, nu tussen twintig en dertig. Komt de handhaving in de openbare ruimte in 
gevaar? Ja. Ik kan het niet anders zeggen.’  Bron; De Stentor, 30 april 2021. 
 
India sluit vaccinatiecentra wegens tekort aan coronavaccins 
 
De Indiase stad Mumbai heeft alle vaccinatiecentra voor de komende drie dagen gesloten, 
vanwege een tekort aan coronavaccins. India noteert vandaag opnieuw een recordaantal 
van 386.452 nieuwe besmettingen en zucht onder de toestroom van patiënten in de 
ziekenhuizen. Tegelijkertijd kampt het land met tekorten aan zuurstof, vaccins en 
andere medische hulpmiddelen. Wetenschappers onderzoeken nu of de virusvariant die in 
India werd vastgesteld de veroorzaker van de infectiestijging is. Bron: AD, 30 april 2021. 
 

Vanuit India geen personenvervoer naar VS en Australië 
  
In navolging van meerdere Europese landen hebben de Verenigde 
Staten en Australië besloten om het personenverkeer vanuit India aan banden te leggen in 
verband met de torenhoge coronabesmettingscijfers in het Aziatische land. Daar worden nu 
dagelijks honderdduizenden nieuwe besmettingen vastgesteld en vallen dagelijks duizenden 
coronadoden. 
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De Amerikaanse president Joe Biden stelde vrijdag de nieuwe reisrestricties met betrekking 
tot India in. De meeste buitenlanders kunnen de Verenigde Staten niet meer binnenkomen 
vanuit India. De nieuwe maatregelen zijn vanaf dinsdag van kracht en werden geadviseerd 
door het centrum voor ziektepreventie (CDC). 
 
Australië heeft besloten om zijn staatsburgers en ingezetenen die in de afgelopen twee weken 
in India zijn geweest de toegang tot het land te ontzeggen. Die maatregel is vanaf maandag 
van kracht, en wie zich er niet aan houdt riskeert behalve een boete ook gevangenisstraf. 
Bron: AD, 1 mei 2021. 
 
 

In India opnieuw doden bij brand in ziekenhuis 
 
Bij een brand in een Indiaas ziekenhuis zijn opnieuw doden gevallen. Achttien patiënten in 
het ziekenhuis van Bharuch, waar ook coronapatiënten worden verpleegd, kwamen om het 
leven. In het ziekenhuis lagen nog vijftig andere patiënten.   
 
Buurtbewoners en de brandweer konden de overige patiënten redden uit het gebouw van vier 
verdiepingen, meldt de Times of India. De patiënten zijn overgebracht naar andere 
ziekenhuizen. De brand brak uit op een afdeling voor Covid-patiënten. 
 
Ongeveer een week geleden kwamen al dertien coronapatiënten om bij een ziekenhuisbrand 
in een voorstad van Mumbai. Een paar dagen later was het opnieuw raak in een kliniek in de 
deelstaat Maharashtra, waar tweeëntwintig personen omkwamen. 
 
Nog eens tweeëntwintig andere coronapatiënten zijn de afgelopen maanden omgekomen in 
Indiase ziekenhuizen in diezelfde deelstaat vanwege een zuurstoflek. Indiase ziekenhuizen 
kampen met een schrijnend tekort aan zuurstof en medicijnen. 
India meldt opnieuw een triest record. Er werden het afgelopen etmaal 401.993 
besmettingen vastgesteld, waarmee het totale aantal infecties boven de 19 miljoen uitkomt. 
Er stierven nog eens 3523 personen, wat het dodental op 211.853 brengt. Bron: AD, 1 mei 
2021.  
 
 

Lockdown in New Delhi met week verlengd 
 
De lockdown in de Indiase hoofdstad New Delhi wordt met een week verlengd. Dit in verband 
met de enorme stijging van het aantal coronabesmettingen de voorbije dagen. De lockdown 
zou eigenlijk maandag aflopen in de stad met ruim 20 miljoen inwoners, maar de situatie 
rondom het coronavirus is dusdanig verslechterd dat versoepelingen momenteel niet 
verantwoord zijn. 
 
India meldde zaterdag ruim 400.000 nieuwe coronabesmettingen in 24 uur tijd. In de 
voorgaande week meldde het land dagelijks meer dan 300.000 infectiegevallen. In de afgelopen 
24 uur bezweken 3523 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental komt 
daarmee op 211.853, het drie na hoogste ter wereld, na de Verenigde Staten, Brazilië en 
Mexico. 
 
Zaterdag arriveerden 150.000 Russische Sputnik-V vaccins en daar moeten nog 'miljoenen 
doseringen' op volgen, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoewel India 's werelds 
grootste vaccinproducent is, heeft het momenteel zelf niet genoeg vaccins in de strijd tegen 
Covid-19. Bron: AD, 1 mei 2021.  
 
 

De pandemie raakt India hard 
 
In India zijn afgelopen etmaal 3688 mensen overleden aan het coronavirus, een verdrietig 
record. In 24 uur zijn er in het Aziatische land 392.488 nieuwe coronabesmettingen geteld. 
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De pandemie raakt India hard. Ziekenhuizen kunnen de hoeveelheden patiënten nauwelijks 
aan en kampen met een groot tekort aan zuurstof. Ook begraafplaatsen en crematoria worden 
overspoeld. 

Ziekenhuisarts Vinay Aggarwal laat aan de Times of India weten door het zuurstoftekort 
nauwelijks aan de behandeling van patiënten toe te komen: ‘Afgelopen dagen ben ik vooral 
bezig geweest met de zoektocht naar zuurstofcilinders. De situatie is mensonterend.’ 

De politie van New Delhi heeft aangekondigd acties te ondernemen tegen mensen die 
zuurstofcilinders voor riante bedragen aanbieden op de zwarte markt. 

Tien Indiase deelstaten handhaven momenteel lockdownmaatregelen. De lockdown in 
hoofdstad New Delhi is gisteren met een week verlengd tot 10 mei. Van een nationale lockdown 
is nog geen sprake. De coronataskforce van India heeft vandaag aan de regering geadviseerd 
om die wel in te voeren.  

Er is luide kritiek op het beleid van premier Modi. Zo liet hij in maart en april religieuze 
massabijeenkomsten gewoon doorgaan. Enkele ziekenhuizen hebben dusdanig weinig 
vertrouwen in het beleid van de overheid, dat ze naar de rechter zijn gestapt. Met 
succes. Het Indiase hogerrechtshof kondigde aan procedures te starten die het mogelijk 
maken om overheidsfunctionarissen die hun taken niet naar behoren uitvoeren 
ook strafrechtelijk aan te pakken. 

In totaal hebben in India bijna twintig miljoen besmettingen plaatsgevonden. Alleen in de 
Verenigde Staten zijn meer mensen besmet geweest. 215.000 mensen in India zijn aan het 
virus overleden.  Bron: AD, 2 mei 2021. 

Indiase rechter: falend coronabeleid is strafbaar 

Terwijl Indiase ziekenhuizen nog steeds enorm worstelen om zuurstof te krijgen voor hun 
patiënten heeft een rechtbank in New Delhi vanochtend straffen in het vooruitzicht gesteld 
voor falende overheidsfunctionarissen. 

Omdat de Indiase regering niet in staat blijkt een constante levering van zuurstof naar de 
ziekenhuizen te garanderen, waren verschillende ziekenhuisautoriteiten naar de rechter 
gestapt. Het hooggerechtshof van New Delhi toonde begrip voor die stap. ‘Het water is u tot 
aan de lippen gestegen. Genoeg is genoeg’, beaamden de rechters Vipin Sanghi en Rekha Pati 
volgens Indiase media. ‘We kunnen geen mensen laten sterven.’  Het hooggerechtshof 
kondigde aan procedures te starten die het mogelijk maken om overheidsfunctionarissen die 
hun taken niet naar behoren uitvoeren ook strafrechtelijk aan te pakken. Bron: AD, 2 mei 
2021. 

In India zijn  heel veel nieuwe coronabesmettingen vastgesteld 

In India zijn in de afgelopen 24 uur tijd 368.147 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, 
melden de gezondheidsautoriteiten maandag. Zondag waren er 392.488 nieuwe patiënten op 
één dag. Het is de twaalfde dag op rij dat er meer dan 300.000 coronabesmettingen op een 
dag zijn in het land. 

India heeft in totaal nu ruim 19,9 miljoen besmettingen geteld op een bevolking van bijna 1,4 
miljard inwoners. Ruim zestien miljoen mensen met het virus in India hadden geen 
ziekteverschijnselen of zijn genezen. 

Volgens de officiële statistieken van het ministerie van Volksgezondheid zijn in India 
nu 218.959 mensen aan het coronavirus overleden. Het dodental is net als in andere delen 
van Zuid-Azië vooralsnog relatief laag met 155 sterfgevallen per miljoen inwoners. In de 
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Verenigde Staten is dat aantal ruim 11 keer hoger, in Brazilië 12 keer hoger, in Frankrijk 
ongeveer 10 keer en in Nederland bijna 6,5 keer hoger. Bron: AD, 3 mei 2021.  

India heeft het afgelopen etmaal 357.229 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Het aantal 
mensen dat sinds de uitbraak van het coronavirus in India besmet is geraakt is daarmee 
tot boven de 20 miljoen gestegen. Er kwamen 3449 coronadoden bij, die het totaal 
naar 222.408 tillen.  
 
Na de Verenigde Staten is India het tweede land ter wereld dat meer dan 20 miljoen infecties 
heeft geregistreerd. Het Zuid-Aziatische land noteerde de afgelopen vier maanden 10 
miljoen besmettingen, terwijl het land meer dan tien maanden deed over de eerste 10 miljoen 
gevallen.  Bron: AD, 4 mei 2021. 

Covid-19 rukt op in Zuidoost-Azië 

Covid-19 rukt op in Zuidoost-Azië. Nadat de regio lange tijd het virus effectief buiten de deur 
wist te houden, neemt het aantal besmettingen de laatste dagen rap toe. Thailand noteerde 
gisteren 1940 nieuwe besmettingen – voor de tweede dag op rij een recordaantal. In Thailand 
hebben nu bijna 70.000 besmettingen plaatsgevonden, 245 mensen zijn aan het virus 
overleden. Ongeveer anderhalf miljoen inwoners van het 70 miljoen mensen tellende land 
hebben een vaccinatie ontvangen.  

In buurland Cambodja werden 730 nieuwe besmettingen geteld, eveneens een recordaantal. 
Hoofdstad Phnom Penh is tot 5 mei in lockdown. In verschillende wijken mogen mensen hun 
huis enkel nog om medische redenen verlaten. 

Tot eind februari kwam het coronavirus, ondanks de nauwe banden met buurland 
China, vrijwel niet voor in Cambodja. Sinds de besmettelijkere Britse variant ook in Zuidoost-
Azië opdook, is daar verandering in gekomen. Het aantal besmettingen in het 16 miljoen 
inwoners tellende land is gestegen naar 14.520. Bron: AD, 2 mei 2021. 

Update RIVM  

Ziekenhuizen behandelen opnieuw meer dan 2700 mensen vanwege Covid-19. Er zijn 2706 
coronapatiënten opgenomen, twee meer dan op donderdag. Het is het hoogste niveau sinds 
begin januari. Het is bovendien de zesde achtereenvolgende dag van stijging, binnen een week 
steeg het totaalaantal opgenomen coronapatiënten met bijna tweehonderd. 

Het aantal Covid-patiënten op de verpleegafdeling steeg afgelopen etmaal iets, van 1891 naar 
1899. Dat is het hoogste aantal sinds half januari. Het aantal coronapatiënten op de intensive 
cares daalde juist iets, van 813 naar 807, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). 

De instroom blijft hoog. Afgelopen etmaal zijn 359 coronapatiënten nieuw opgenomen op een 
verpleegafdeling of intensive care. In de afgelopen week registreerde het LCPS 2187 nieuwe 
opnames, wat neerkomt op ruim driehonderdtwaalf per dag. Voor de tiende dag op rij komt 
dat gemiddelde boven de driehonderd uit. 
 

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7830 nieuwe coronagevallen geregistreerd. 
Voor een vrijdag is dat relatief weinig. 

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bijna 51.500 meldingen van positieve tests. Dat 
komt neer op gemiddeld 7354 bevestigde besmettingen per dag, het laagste aantal in iets meer 
dan twee weken. 
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Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 22. Dat is iets meer dan het daggemiddelde in de 
afgelopen week: 19.  Rond de jaarwisseling, bij het begin van de vaccinatiecampagne, waren 
er dagen met meer dan 150 sterfgevallen. Bron: AD, 30 april 2021.  
 
Oost-Nederland noteerde in de afgelopen 24 uur meer nieuwe coronagevallen dan gisteren. 
Het zijn er 684. Meerdere gemeenten op de coronakaart hebben de zorgelijke donkerrode kleur 
en die liggen bijna allemaal in Gelderland. Toch vinden we de opvallendste verandering 
vandaag in Overijssel, waar Staphorst een flinke daling van het aantal nieuwe besmettingen 
laat zien. 
 
In totaal kwamen er in heel Nederland in het afgelopen etmaal 7830 nieuwe coronagevallen 
bij. Dat zijn er 515 meer dan gisteren. In Oost-Nederland staat de teller vandaag op 684 
nieuwe geregistreerde besmettingen. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
kwamen 376 nieuwe gevallen aan het licht, 45 meer dan gisteren.  
 
In Flevoland zien we een stijging van 41 naar in totaal 148 nieuwe besmettingen. Alleen de 
veiligheidsregio IJsselland noteert een daling. Hier zijn 160 nieuwe besmettingen 
geconstateerd: 47 minder dan donderdag. Ook op de coronakaart, met besmettingen per 
100.000 inwoners, zien we de nodige verschuivingen. 
 
De meest opvallende verandering is waar te nemen in Staphorst. Die gemeente was de 
afgelopen tijd vaak de regionale koploper met de meeste coronabesmettingen per 100.000 
inwoners. Ook gisteren was dat nog het geval met 105 positieve tests per 100.000 inwoners. 
Toen kwamen er in absolute aantallen 18 nieuwe besmettingen bij. 
 
Vandaag is dat beeld compleet omgeslagen. Staphorst kleurt zelfs grijs op de coronakaart, de 
beste kleur die je als gemeente kunt hebben. Het gaat nu om 5,8 positieve tests per 100.000 
inwoners. De komende dagen zal blijken of die lage cijfers blijvend zijn.  
 
Op de coronakaart hebben vandaag ook meer gemeenten de zorgelijke donkerrode kleur 
vergeleken met gisteren. Toen gold dit voor Staphorst, Nunspeet, Putten en Rijssen-Holten. 
Vandaag is het aantal donkerrode gemeenten verdubbeld. Uitschieter is Rijssen-Holten met 
107,4 besmettingen per 100.000 inwoners, gevolgd door Urk met 95,1 positieve tests per 
100.000 inwoners. 
 
Alle andere rode gemeenten van vandaag liggen in Gelderland. Dit gaat om Oldebroek, 
Nunspeet, Nijkerk, Zutphen, Lochem en Berkelland. Van dat zestal is de situatie in Nunspeet 
het slechtst met 75,4 besmettingen per 100.000 inwoners, gevolgd door Zutphen met bijna 
71 positieve tests per 100.000 inwoners.  
 
Als we kijken naar het landelijke beeld, dan telt Rotterdam vandaag de meeste positieve tests. 
In de Maasstad kregen 327 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. 
Amsterdam volgt met 306 nieuwe gevallen en Den Haag met 255. In Utrecht werden 167 
besmettingen vastgesteld en in Den Bosch 135. 
 
Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn bijna 1,5 miljoen Nederlanders 
positief getest. Dat cijfer komt waarschijnlijk morgen boven die grens van 1,5 miljoen uit. Van 
meer dan 17.000 mensen is bekend dat ze aan het coronavirus zijn overleden. Bij het RIVM 
werden vandaag 22 overleden coronapatiënten gemeld. In Oost-Nederland waren er deze 
vrijdag geen nieuwe sterfgevallen te betreuren.  
 
Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu 2706 
coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 2 meer dan gisteren. Het is het hoogste niveau 
sinds begin januari. Het is bovendien de zesde achtereenvolgende dag van stijging. Binnen 
een week steeg het totaal aantal opgenomen coronapatiënten met bijna 200. Van de 2706 
coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen er 807 op de IC en dat zijn er 6 minder dan 
gisteren.   Bron: De Stentor, 30 april 2021.     
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De situatie in het Amphia en Bravis ziekenhuis blijft uiterst penibel. Door het hoge aantal 
Covid-patiënten is vooral de druk op IC-zorg onverminderd hoog. Acute hart- en oncologische 
operaties gaan nog wel door. 
 
In Bravis (Roosendaal en Bergen op Zoom) steeg het aantal met corona besmette patiënten 
deze week door naar 46 waarvan 15 op de intensive care. Met 22 IC-bedden zit het ziekenhuis 
vrijwel aan het plafond. ‘Er moet immers ook IC-capaciteit beschikbaar blijven voor andere 
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acute zorg’, aldus Bravis-zegsman Jan Willem van Bodegom. Bron: BN De Stem, 30 april 
2021. 
 
In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zaterdag 2638 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 68 
minder dan gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Na zes achtereenvolgende dagen van stijging is voor het eerst weer sprake 
van een daling van het aantal opgenomen coronapatiënten. 

Het aantal Covid-patiënten op de intensive care is met vier gestegen naar 811, terwijl dat 
aantal op de verpleegafdeling het afgelopen etmaal met 72 patiënten daalde naar 1827. 

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend registreerde het RIVM  5836 nieuwe 
coronabesmettingen geregistreerd. Wel kampt de GGD sinds vanochtend met een grote storing 
in het computersysteem. Dat kan een vertekend beeld van de cijfers geven. Sinds het begin 
van de uitbraak zijn nu 1.502.562 Nederlanders positief getest. 

De afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 7027 bevestigde besmettingen per dag. Het 
weekgemiddelde was de afgelopen veertien dagen niet zo laag. Het aantal gemelde 
sterfgevallen was het afgelopen etmaal 21.  

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt dat er vandaag 2638 
coronapatiënten in een ziekenhuis liggen. Dat zijn er 68 minder dan gisteren. Na zes 
achtereenvolgende dagen van stijging is voor het eerst weer sprake van een daling. Op de ic's 
steeg het aantal patiënten met ernstige coronaklachten met 4 naar 811. Op 
de verpleegafdelingen daalde het aantal met 72 patiënten naar 1827. De instroom blijft hoog, 
zo blijkt uit de cijfers. Afgelopen etmaal werden 320 nieuwe coronapatiënten opgenomen op 
een verpleegafdeling of intensive care. Bron: AD, 1 mei 2021.   

 

 

Coronadashboard Rijksoverheid 



152 

 

Extra testvoorziening inwoners Euregio 
 
Het kabinet zorgt voor een extra testvoorziening voor inwoners van regio's die grenzen aan 
Duitsland. Die is bedoeld voor mensen die voor werk, opleiding, mantelzorg of een 
doktersafspraak de grens over moeten, en daarvoor volgens de Duitse regels elke keer een 
negatieve coronatest moeten kunnen overleggen, meldt staatssecretaris Raymond Knops 
(Binnenlandse Zaken). 
 
De Tweede Kamer had het kabinet gevraagd iets te regelen voor deze groep, die nu nog vaak 
is aangewezen op commerciële testaanbieders. Om misbruik te voorkomen moeten mensen 
die aankloppen bij zo'n speciale testlocatie een eigen verklaring invullen en "aannemelijk 
bewijs" tonen dat zij inderdaad om een van de genoemde redenen naar Duitsland moeten. 
 
Het streven is de testvoorziening op 7 mei te hebben ingericht. Omdat het een spoedklus 
betreft, wordt die niet openbaar aanbesteed. De kosten bedragen maximaal twaalf miljoen 
euro. Daarmee kunnen de komende acht weken in totaal 400.000 coronatests beschikbaar 
worden gesteld. Bron: AD, 30 april 2021. 

 
Niet alle jongeren zijn aso 
 
Vier op de tien jongeren tussen de 16 en 24 jaar ontzeggen zich tijdens de coronacrisis 
belangrijke ervaringen omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun kwetsbare gezinsleden 
en huisgenoten. Zij ervaren daardoor last van de crisis en melden dan ook vaker psychische 
klachten, zoals angst en depressie, dan andere jongeren. 
 
Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers naar hoe jongeren te betrekken bij de aanpak 
van de gevolgen van de coronacrisis. Het is uitgevoerd door kennisplatform de Nationale 
Wetenschapsagenda (NWA).  Alle resultaten zijn vrijdagmiddag aangeboden aan premier Mark 
Ruttte. 
 
Behalve onder emotionele gevolgen lijden de jongeren ook onder het missen van belangrijke 
mijlpalen die kenmerkend zijn voor deze leeftijd. ,,Denk aan zelf beslissingen nemen, met geld 
leren omgaan, omgaan met intimiteit en seksualiteit of het mislopen van een bijbaantje", zegt 
Odilia Laceulle, ontwikkelingspsycholoog. Bron: AD, 30 april 2021.  
 
 

Uitbraak corona in verpleeghuis Wehl ondanks vaccinaties 
 
Verpleeghuis De Heikant in Wehl is getroffen door een uitbraak van corona. Van de 
negenentwintig bewoners zijn twaalf besmet geraakt, terwijl het merendeel van de bewoners 
gevaccineerd is. Sensire laat weten dat de meeste besmette bewoners milde klachten hebben. 
 
Het virus greep ondanks de vaccinaties snel om zich heen. ‘Deze uitbraak laat zien dat je het 
coronavirus nog steeds kunt overdragen, ook al ben je gevaccineerd’, vertelt specialist 
ouderengeneeskunde Marco Repko. ‘Het goede nieuws is wel dat onze bewoners over het 
algemeen genomen alleen milde klachten vertonen. Het beeld is wat dat betreft heel anders 
dan voor de vaccinatie.’ 
 
De bewoners die positief getest zijn, verblijven in isolatie op hun eigen kamer. Ze worden 
behandeld door de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist. Daarmee 
komen de besmette bewoners niet in aanraking met de andere bewoners. 
 
Volgens de specialist is de uitbraak onderdeel van het ‘nieuwe normaal’, waar de 
verpleeghuizen mee te maken gaan krijgen. ‘Vergelijk het met de uitbraken van andere, relatief 
onschuldige virussen. Die leiden in het verpleeghuis ook tot alertheid.’ 
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Dat het virus ondanks de vaccinatie toch tot een besmetting van deze omvang leidt, 
onderstreept volgens Sensire het belang van de huidige maatregelen. Besmette bewoners 
vormen ook een potentiële bron van infectie voor familie, naasten en anderen die de Heikant 
bezoeken. Daarom neemt Sensire opnieuw maatregelen om de verdere verspreiding van het 
virus te voorkomen. 
 
Het verpleeghuis mag ondanks de uitbraak bezocht worden, maar wel beperkt. Bewoners 
mogen maximaal één vaste bezoeker op één moment per dag verwelkomen. Dit gebeurt in 
overleg met de verpleegkundige van De Heikant. Bezoek moet zich laten registreren en een 
mondneusmasker dragen, een plastic halterschort en een spatbril. Bron: DG, 30 april 2021. 
 
 
Alsnog een afspraak voor vaccinatie voor 65 plussers 
 
Het ministerie van Volksgezondheid start vandaag een campagne om 65-plussers te wijzen op 
de mogelijkheid om alsnog een afspraak te maken. Via huis-aan-huisbladen, social media, 
voorlichting op overheidswebsites en via belangenorganisaties voor ouderen wil het ministerie 
65-plussers bereiken. 
 
Minister De Jonge: ‘Het is heel mooi dat alle 65-plussers nu zijn uitgenodigd voor een 
vaccinatie. Voor veel mensen is gevaccineerd worden iets waar ze al maanden naar uitkijken. 
En terecht. Want met vaccineren bescherm je jezelf en elkaar tegen corona. Met elke prik 
komen we een stapje dichterbij het heropenen van de samenleving. Ik hoop dat iedere 65-
plusser die dat nog niet gedaan heeft dit weekend alsnog een afspraak bij de GGD gaat 
inplannen.’ 
 
Wie geboren is tussen 1956 en 1960, kan geen online afspraak maken bij de GGD. Deze 
mensen worden of zijn al uitgenodigd voor een vaccinatie door de huisarts. Bron: AD, 30 april 
2021. 
 
 

Mensen geboren in 1962 mogen vaccineren 

Mensen die zijn geboren in 1962 kunnen vanaf komende week een uitnodiging voor een 
coronavaccinatie op de mat krijgen. Het gaat dus om mensen die dit jaar 59 worden, aldus 
het RIVM. Zij kunnen nu al online een afspraak met de GGD inplannen via coronavaccinatie- 
afspraak. 

De eerste mensen met een medische indicatie van 18 tot en met 59 jaar oud ontvangen ook 
vanaf volgende week een uitnodiging om naar de GGD te komen. Het gaat om mensen die 
jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. Eerder werd al bekend dat steeds meer 
zestigminners een afspraak kunnen maken voor een inenting, omdat er plek over is in de 
prikhallen van de GGD. 

De huisarts maakt de selectie. Het kan zijn dat ze al een uitnodiging hadden, bijvoorbeeld 
doordat ze werken in de zorg. Wie al geprikt is, kan de andere uitnodiging weggooien. De 
mensen die zich melden krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Bron: AD, 30 
april 2021. 

Plek over in GGD-prikhallen: steeds meer 60-minners kunnen uitnodiging 
verwachten 

Het ministerie van Volksgezondheid roept alle 65-plussers die dat nog niet hebben gedaan op 
om een afspraak te maken voor een coronaprik. Omdat er plek over is in de prikhallen van de 
GGD, kunnen ook steeds meer mensen onder de 60 een vaccinatieafspraak maken. 
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Met de 'veegactie’ bij 65-plussers moet voorkomen worden dat GGD-medewerkers de komende 
weken duimen staan te draaien. ‘Er zijn nog slots over’, zegt een woordvoerder van het 
ministerie. ‘En we willen graag het hoge priktempo dat we nu hebben, vasthouden. Vandaar 
dat we mensen nog een keer actief benaderen. Het kan zijn dat uitnodigingen bij het oud 
papier zijn beland, of dat mensen aanvankelijk geen goed gevoel hadden bij het vaccin. Maar 
de vaccins werken goed, blijkt nu, dus misschien willen mensen alsnog een afspraak 
maken.’ 65-plussers worden door de GGD ingeënt met het vaccin van BioNTech-Pfizer. 

Door aanhoudende problemen met de registratie van het aantal toegediende vaccinaties, 
hebben het ministerie en het RIVM niet precies in beeld welk percentage van de 65-plussers 
nog geen prikafspraak heeft gemaakt. ‘Maar het is duidelijk dat niet iedereen van zijn 
uitnodiging gebruik heeft gemaakt’, zegt een woordvoerder van het RIVM. 

Niet alleen voor mensen van 65 jaar en ouder is plaats in de prikhallen van de GGD. Vanaf 
komende week kunnen ook 60-minners die vanwege hun medische achtergrond een verhoogd 
risico lopen op ernstige klachten bij corona een uitnodiging in de bus verwachten. Hierbij gaat 
het bijvoorbeeld om mensen met diabetes. Omdat huisartsen de selectie maken wie voorrang 
verdienen en zij dit moeten doorgeven aan de GGD en het RIVM, kan het even duren voor alle 
uitnodigingen verstuurd zijn.  

Om die reden mogen mensen die in 1961 of 1962 zijn geboren ook al een afspraak maken. 
Het kan dus zo zijn dat mensen van 58 en 59 eerder aan de beurt zijn voor hun eerste prik 
dan volwassenen met een medisch risico, terwijl die groep in principe voorrang heeft. ‘De 
reden is dat we gewoon geen lege prikhallen willen’, legt de woordvoerder van het ministerie 
uit. ‘De beschikbare slots worden daarom door elkaar heen gevuld met ouderen, mensen met 
een verhoogd medisch risico en mensen uit 1961 en 1962.’ 

 
 

De vaccinatielocatie van de GGD in Breda  © ANP  

Wie al een tijdje aan de beurt is voor een vaccin, een 80-jarige bijvoorbeeld, maar ook deze 
oproep van het ministerie mist of links laat liggen, hoeft niet te vrezen voor een plaats op een 
zwarte lijst. ‘Je kunt altijd later alsnog gebruik maken van je uitnodiging. Daar zit voorlopig 
geen einddatum aan.’ 

Mensen tussen de 60 en 64 jaar kunnen geen afspraak maken bij de GGD. Zij worden 
gevaccineerd door de huisartsen, met het AstraZeneca-vaccin. 

Het RIVM hoopt voor deze week, die loopt tot en met zondag, uit te komen op bijna 650.000 
prikken, staat op het coronadashboard. Omdat er deze week een recordaantal vaccins aan 
ons land wordt afgeleverd, volgens de planning van het ministerie meer dan 1,2 miljoen, zou 
dat tempo in de komende weken opgeschroefd kunnen worden. Bron: AD, 30 april 2021.  
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Farmaceut Pfizer wil kinderen vanaf 12 jaar vaccineren 
 
Farmaceuten Pfizer en BioNTech hebben bij EMA een aanvraag ingediend om hun 
coronavaccin ook toe te staan voor kinderen vanaf 12 jaar oud. Het is momenteel toegestaan 
voor mensen vanaf 16 jaar. 
 
Pfizer en BioNTech dienden eerder deze maand al hetzelfde verzoek in bij de Amerikaanse 
medicijnautoriteit FDA. Volgens de fabrikanten was het vaccin tegen het coronavirus 100 
procent effectief tijdens een klinische test in de Verenigde Staten. 
 
Het EMA heeft vaak vier tot zes weken nodig voordat het een beslissing heeft genomen. 
Kinderen tussen de 12 en 15 jaar oud kunnen op zijn vroegst vanaf half juni worden 
ingeënt met het vaccin in Europa. De meeste landen prikken eerst ouderen. Bron: AD, 30 
april 2021. 
 
 

Kus binnen is net zo gevaarlijk als kus buiten 
 
Volgens de Belgische viroloog Steven Van Gucht blijft het, ook als op 8 mei de terrassen in 
zijn land weer opengaan, belangrijk alert te blijven. ‘De langverwachte en verdiende daling is 
eindelijk ingezet', zegt hij. Het aantal besmettingen bij onze zuiderburen gaat omlaag, maar 
elke dag overlijden nog zo'n veertig Belgen. De gemiddelde leeftijd van zij die overlijden daalt, 
omdat steeds meer ouderen beschermd zijn door het vaccin. 
 
Er zijn nu ongeveer drie miljoen coronavaccinaties verricht. Van Gucht wijst er op dat mensen 
elkaar ook buiten kunnen besmetten. ‘Een kus buiten is even gevaarlijk als een kus binnen.' 
Volgens de viroloog is het buiten veiliger dan binnen, maar samen iets drinken blijft 
gevaarlijker dan samen wandelen of fietsen. ‘Zolang veel mensen nog niet gevaccineerd zijn, 
is het wijs voorzichtig te zijn als u buiten met mensen afspreekt.' Bron: AD, 30 april 2021. 
 
 

LAREB wil meer onderzoek naar trombose na coronavaccinatie 
 
Bijwerkingencentrum Lareb wil meer onderzoek naar trombose en embolieën na 
coronavaccinaties. Tot en met 14 april werden er bijna vier miljoen vaccins toegediend en 
kwamen er 399 meldingen over trombose en embolieën binnen. Onder de groep die geprikt is 
met AstraZeneca was het aantal melding iets hoger dan verwacht. 
 
Het gaat om 224 meldingen na vaccinatie 
met Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 150 na AstraZeneca (Vaxzevria) en 21 na Moderna. Bij vier 
meldingen is niet duidelijk welk vaccin was gegeven. Tot 14 april waren er ongeveer 2,5 miljoen 
vaccins van Pfizer/BioNTech, één miljoen van AstraZeneca en 300.000 van Moderna 
toegediend. 
 
Er werd 82 keer longembolie genoemd, 62 keer diepveneuze trombose en in 127 
gevallen van herseninfarct. Er waren negen meldingen van de veelbesproken combinatie van 
een laag aantal bloedplaatjes en trombose, allemaal na AstraZeneca. Er kan geen conclusie 
worden getrokken over de relatie met de vaccins, aldus Lareb. Bron: AD, 30 april 2021. 
 
 

In weekend geen Catshuisoverleg 

Het is maar de vraag of het kabinet komend weekeinde bijeenkomt in het Catshuis om te 
praten over verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Minister De Jonge kijkt 'nuchter 
en realistisch' naar de huidige coronacijfers en durft nog geen harde uitspraken te doen 
over mogelijke versoepelingen op 11 mei. 
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Die versoepelingen zijn afhankelijk van de ruimte die het Outbreak Management Team ziet 
om maatregelen los te laten, zegt De Jonge. Het deskundigenpanel vergadert daar vandaag 
over. ‘We bekijken van week tot week wat de ruimte is.’ Het kabinet houdt daar doorgaans op 
zondag informeel overleg over in het Catshuis. 

Op maandag of dinsdag valt daarna een besluit. Maar, klinkt het: ‘Als we zien dat die ruimte 
er op dit moment nog niet is, dat we beter even kunnen wachten, dan heeft ook een 
Catshuisoverleg niet zoveel zin.' De Jonge ziet dat het nog altijd 'druk en zwaar' is in 
de ziekenhuizen. Bron: AD, 30 april 2021. 

Kabinet stelt versoepelingen uit, Catshuisoverleg afgelast 

Pretparken, dierentuinen en sportscholen blijven voorlopig dicht. Het kabinet zal vanaf 11 mei 
de  coronamaatregelen niet verder versoepelen. Het Catshuisoverleg van morgen is afgelast. 

Deze site meldde eerder al dat uitstel dreigde en nu is de knoop doorgehakt, zo meldt de 
Rijksvoorlichtingsdienst. ‘We zien dat de cijfers over de piek heen raken, maar de daling is 
nog niet voldoende zichtbaar om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te 
kunnen zetten’, stelt een woordvoerder. ‘De druk op de IC’s en bezetting van de ziekenhuizen 
is nog te hoog. Om deze redenen verschuift de Catshuissessie van morgen naar volgend 
weekend, en de persconferentie schuift dus ook door.’ 

Volgens het oorspronkelijke routeboekje naar een open zomer zou het kabinet dit weekend 
besluiten om vanaf 11 mei meer mogelijk te maken: pretparken en dierentuinen zouden dan 
gecontroleerd open kunnen, binnen- en buitensport en culturele activiteiten (van bibliotheek 
tot bioscoop) krijgen ruimte, soms met toegangstesten.  

Maar het kabinet durft die stap dus niet aan. Dat zou betekenen dat stap twee pas op zijn 
vroegst 18 mei kan ingaan.  

Leden van het Outbreak Management Team (OMT) hebben al weinig ruimte gezien. De 
belasting van ziekenhuizen is nog groot met 2700 opgenomen patiënten en de verwachte 
daling - volgens modellen vanaf deze week - lijkt nog niet duidelijk zichtbaar. ‘Het OMT zal 
weer zeggen: wacht tot de daling echt te zien is’, meldt een ingewijde.  

Die waarschuwing gaf het Outbreak Management Team de vorige keer ook, maar toen waagde 
het kabinet alsnog de gok, met de gedeeltelijke heropening van de buitenhoreca en 
detailhandel. ‘Bij stap één zeiden we: wacht tot je de daling ziet, dus dat zeg je bij stap twee 
ook’, zegt een andere bron. 

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zei vrijdag al dat het nog maar 
de vraag is of er zondag wel een Catshuisoverleg zou zijn. De grafieken van het OMT zouden 
het kabinet tot een pas op de plaats kunnen nopen. De Jonge: ‘Als we zien dat die ruimte er 
op dit moment nog niet is, dat we beter even kunnen wachten, dan heeft een Catshuisoverleg 
niet zoveel zin.’ Bron: BN De Stem, 1 mei 2021.    

Niet blij met uitstel versoepelingen 

Ook het heropenen van sportscholen laat langer op zich wachten en dat is een tegenvaller 
voor de fitnessbranche, meldt directeur Ronald Wouters van NL Actief. Te meer omdat 
sportscholen, volgens hem, juist deel van de oplossing van de coronapandemie kunnen zijn. 
 
‘Mensen kunnen dan werken aan hun vitaliteit, weerstand en gezondheid, wat heel belangrijk 
is. Bewegen is juist het beste.' Ook fitnessketens Fit For Free en SportCity denken er zo over. 
‘We hadden gehoopt dat de sportscholen weer open konden.’ Sportscholen zijn ook geschikt 
om te revalideren. 
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Ook bij fitnessketen Basic-Fit wordt met teleurstelling gereageerd op het kabinetsbesluit. 
‘Een duidelijke tegenvaller, maar het is niet anders’, aldus een woordvoerder die meent dat er 
met protocollen veilig kan worden gesport, waarmee weerstand kan worden opgebouwd tegen 
het virus. 

Ook pretpark De Efteling in Kaatsheuvel vindt het jammer dat op 11 mei de poorten niet 
open kunnen. Vanwege het hoge aantal ziekenhuisopnames vindt het kabinet het niet 
verantwoord om alle 'doorstroomlocaties' - zoals pretparken, dierentuinen en kermissen - 
het groene licht te geven. Het park ging in december dicht. ,,We waren er klaar voor", zegt een 
Eftelingwoordvoerder. ‘Maar natuurlijk volgen we de regels en begrijpen we waarom dit nodig 
is.’  

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, waarbij dertien Nederlandse zoo's zijn 
aangesloten, is teleurgesteld dat de dierenparken op 11 mei toch dicht moeten blijven. De 
verdere versoepelingen die mogelijk zouden ingaan, zoals voor de dierentuinen, laten langer 
op zich wachten. Het kabinet durft het niet aan. 

‘Erg teleurstellend. We waren en zijn er klaar voor', zegt NVD-directeur Wineke Schoo. We 
hebben heel goede protocollen en hebben aangetoond dat we een onderdeel zijn van de 
oplossing. We kunnen het bezoek op onze locaties goed reguleren. En we bieden juist 
ruimte aan de mensen waar dat het hardst nodig is.’ Bron: AD, 1 mei 2021.  

Onderzoek naar gemengd gebruik coronavaccins 

De Spaanse gezondheidsautoriteiten doen onderzoek naar het gemengd gebruiken van 
coronavaccins. De overheidsstudie wil de effecten zien van het vaccin van Pfizer/BioNTech 
bij jongere mensen die al een eerste prik met AstraZeneca hebben ontvangen. 
Wetenschappers van het Carlos III-instituut zoeken een alternatief voor het AstraZeneca-
vaccin vanwege mogelijke ernstige tromboseklachten die kunnen optreden bij mensen onder 
de zestig jaar. 

In totaal vierhonderd proefpersonen kregen als tweede vaccinatie een dosis van 
het Pfizer/BioNTech-vaccin, meldt het ministerie voor Volksgezondheid. 200 mensen doen 
aan het experiment mee als controlegroep, die wel een prik met AstraZeneca kregen. De 
resultaten van het Spaanse onderzoek moeten half mei beschikbaar komen. Zo'n twee2 
miljoen Spanjaarden onder de zestig jaar kregen al een tweede prik met het AstraZeneca-
vaccin voordat de overheid het gebruik van het middel stopzette voor die leeftijdsgroep. Bron: 
AD, 30 april 2021. 

Stunten met zelftesten 

Coronazelftest voor een prikkie, maar deugen doen ze niet allemaal. Supermarkten en 
drogisterijen stunten met coronazelftests: voor nog geen drie euro heb je er één in huis. Maar 
de kwaliteit laat regelmatig te wensen over, stelt de Inspectie voor Gezondheidszorg en 
Jeugd. Zo worden in snoepautomaten in de Amsterdamse metro al maanden sneltests 
verkocht die ongeschikt zijn voor zelfgebruik.  

Het gaat om speekseltests die vanwege specifieke kennis over afname en interpretatie alleen 
geschikt zijn voor medische professionals, maar iedereen kan ze voor 9,95 euro aanschaffen. 
Eigen gebruik van medische tests vergroot de kans op onjuiste uitslagen. Mensen denken 
bijvoorbeeld ten onrechte negatief te zijn, waardoor ze het virus alsnog verspreiden. 

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zelftests op de korrel, zo staat in een 
onderzoek dat vrijdagochtend is gepubliceerd. De Inspectie beveelt aan dat het ministerie 
verkopers wijst op hun verantwoordelijkheden. ‘Op Amsterdamse metrostations zijn al zo’n 
duizend van die tests verkocht’, zegt de Amsterdamse ondernemer Rob Cohen. 
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Cohen – ook bekend als Febo-exploitant en voetbalmakelaar – gaat over de inhoud van de 
snoepautomaten. ‘Ik wist niet dat het medische tests waren. Als het niet mag, haal ik ze 
onmiddellijk uit de automaten’, zegt hij over de Covid-19 Antigen Rapid Test (Latex) van het 
Chinese Joinstar Biomedical Technology. Het doosje bevat alleen een Engelse handleiding. 
Een Nederlandse tekst met instructies is volgens de overheid een vereiste. 

Zelftests worden sinds kort massaal verkocht door onder meer supermarkten als Dirk van 
den Broek, Jumbo en Lidl, en drogisterijketens als Etos en Kruidvat – al vanaf 2,89 euro per 
stuk. De meeste zelftests die in Nederland worden verkocht, voldoen aan de 
betrouwbaarheidseisen die het ministerie van Volksgezondheid stelt. Ze worden gevalideerd 
met de robuustere PCR-tests van de GGD. Desondanks kan het toch misgaan. 
 
Zo mag een gevalideerde zelftest die de Etos verkoopt volgens de bijsluiter niet worden 
blootgesteld aan direct zonlicht. Dat kan invloed hebben op de chemische testbestanddelen, 
waardoor de betrouwbaarheid afneemt. De Etos op het Centraal Station bewaart de zelftest in 
een afgesloten ruimte, maar de klant krijgt de diverse onderdelen mee in een doorzichtig 
plastic zakje – waardoor de test dus alsnog beïnvloed kan worden door licht. 
 
‘De test hoort in een dicht doosje te zitten’, zegt de Amsterdamse apotheker Omid Mehrani, in 
wiens apotheek de eerste sneltests van Nederland werden verkocht. ‘Het probleem is dat 
zelftests in grote verpakkingen worden aangeleverd. Verwerking tot een test voor één persoon 
gebeurt vervolgens niet altijd op de juiste manier.’ 

Een ander risico met zelftests zit hem in verkeerd gebruik. Mensen die zichzelf positief testen, 
moeten namelijk alsnog naar de GGD voor een PCR-test, ook al is de kans dat de GGD de 
coronabesmetting bevestigt bijna honderd procent. 

‘Niet iedereen zal dat doen, dat kun je op je vingers natellen”, aldus arts-microbioloog en OMT-
lid Marc Bonten (UMC Utrecht). ‘Hoe minder positieve sneltests bij de GGD’en bekend zijn, 
hoe minder zicht er is op de verspreiding van het virus. Dat is uiteraard onwenselijk.’ Ook is 
de GGD nodig om het bron- en contactonderzoek in gang te trekken. 

Het Outbreak Management Team pleit al langer voor de mogelijkheid om een positieve zelftest 
via coronatest.nl direct te melden bij de GGD, waarna bron- en contactonderzoek ook zonder 
hertest kan plaatsvinden. De registratiesystemen van de GGD’en kunnen dat echter niet aan, 
meldt het OMT-advies van maandag. Daarom moeten mensen met een positieve zelftest bij de 
GGD blijven langskomen. 

Zelftests mogen alleen worden gebruikt door mensen die geen klachten hebben. In vergelijking 
met de PCR-test van de GGD wijst de zelftest dan acht van de tien geïnfecteerde mensen aan; 
een gevoeligheid van tachtig procent. De zelftest is echter betrouwbaarder als die wordt 
afgenomen bij mensen mét klachten. De gevoeligheid stijgt dan van tachtig naar vijfennegentig 
procent, aldus een studie van Bonten in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Dat maakt de zelftest voor mensen met klachten dus bijna net zo betrouwbaar als de PCR-
test. Om het zicht op het virus te houden en virustransmissie te voorkomen is het echter 
begrijpelijk dat de overheid mensen met klachten door de GGD wil laten testen. 

Er zijn veel zelftests in omloop. Ook hebben ze lange, ingewikkelde namen. Om kaf van het 
koren te scheiden heeft de rijksoverheid hier vermeld  welke zeven zelftests voldoen aan de 
betrouwbaarheidseisen. De zelftests die door grote ketens als Jumbo (Acon Biotech Flowflex), 
Lidl (Acon Biotech Flowflex) en Albert Heijn (Roche SD Biosensor) worden aangeboden zijn 
allemaal geschikt. Andere gevalideerde tests zijn onder meer van Boson Biotech, Biosynex en 
BD Veritor. Bron: AD, 30 april 2021.   
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AstraZeneca levert acht en zestig miljoen doses  

Farmaceut AstraZeneca zegt dat het bedrijf in het eerste kwartaal van dit jaar achtenzestig 
miljoen doses van zijn coronavaccin heeft geleverd. De Zweeds-Britse medicijnmaker boekte 
een omzet van 275 miljoen - zo'n 227 miljoen euro - wat neerkomt op ongeveer drie euro dertig 
per dosis. AstraZeneca heeft beloofd het middel, dat als wereldwijd eerste werd 
goedgekeurd, tegen kostprijs te verstrekken zolang de pandemie voortduurt.  

Van de geleverde achtenzestig miljoen doses gingen er volgens de farmaceut dertig 
miljoen naar de Europese Unie toe, zesentwintig miljoen naar het Verenigd 
Koninkrijk en zeven miljoen naar de vaccinalliantie Gavi dat het middel aan arme landen 
levert. Vijf  miljoen doses gingen naar andere landen. In veel landen is het gebruik van het 
AstraZeneca-vaccin toegestaan, maar de Verenigde Staten deed dat niet vanwege mogelijke 
bijwerkingen. Bron: AD, 30 april 2021. 

 

Disneyland Californië open voor bezoekers 

Disneyland, het wereldberoemde pretpark in Californië, gaat vandaag weer open  voor 
bezoekers. Tenminste, voor bezoekers uit Californië, want mensen van buiten de staat zijn 
nog niet welkom. Ook is het maximumaantal gasten beperkt.  

Het park was ruim een jaar dicht vanwege de coronamaatregelen in Californië, de 
dichtstbevolkte staat van de Verenigde Staten. Veel Disneyfans hadden zich gisteravond al bij 
de poorten van Disneyland verzameld om er vandaag als eerste bij te zijn. 

Vier maanden geleden kampte Californië nog met een sterke heropleving van het 
coronavirus en dreigden de IC-afdelingen in de staat over te lopen. Nu is de coronagolf echter 
voldoende onder controle om te versoepelen, vindt gouverneur Gavin Newsom.  

Zo heeft reeds helft van alle Californiërs die daarvoor in aanmerking komt een coronaprik 
gehad en is ook het aantal besmettingen drastisch gedaald. Newsom wil op 15 juni nog meer 
versoepelingen doorvoeren. Eerder gaf hij - behalve pretparken - ook basisscholen, winkels en 
restaurants groen licht om weer open te gaan.  

 

 © AP — Disneyland ging een jaar geleden dicht  Foto ter illustratie 
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Boa’s vinden coronamaatregelen onduidelijk 

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) die burgers controleren op onder meer het 
naleven van de coronamaatregelen, vonden deze maatregelen en het handhaven ervan vorig 
jaar erg onduidelijk.  

Dat blijkt uit een evaluatie van I&O Research over het handhaven van de gedragsregels tussen 
maart en november 2020. De maatregelen werden in die periode vastgelegd in lokale 
noodverordeningen. Voor bijna zes op de tien handhavers was het niet duidelijk welke 
gedragsregels er golden. 

Dat ook voor burgers de regels niet altijd duidelijk waren, leidde tot weerstand, zag zeven op 
de tien handhavers. De 1,5 meter afstand en regels over groepsvorming werden het minst goed 
nageleefd. ‘Burgers brachten ook het minste begrip op voor de naleving van de gedragsregels 
rondom groepsvorming’, schrijft I&O. 

De reacties van burgers leverde "een groot deel" van de handhavers extra werkdruk op. In 
maart tot en met mei, aan het begin van de coronacrisis, was er nog wel begrip voor de 
handhavers. Zij kregen van de burgers in die periode een voldoende, maar in de periode tussen 
juni en eind november was het begrip een stuk minder. Bron: AD, 30 april 2021. 

 

© ANP  

Miljoenen euro's spoorloos bij D-reizen: curator gaat uitzoeken of er 
stiekem geld is weggesluisd 

Tientallen miljoenen euro’s aan vooruitbetaalde vakanties zijn spoorloos bij D-reizen, de 
reisorganisatie die begin april ten onder ging. Zo is van touroperator TUI zo'n negen miljoen 
euro ‘kwijt’. Ook kleinere reisbedrijven zijn de klos. De jacht op het zoekgeraakte geld is in 
volle gang. 

Het geld is onder meer gebruikt voor het aflossen van kredieten aan aandeelhouders, 
adviseurs, huur van panden en personeel. Dat melden insiders aan De Telegraaf. Het gaat om 
bedragen die samen richting de vijftig miljoen euro gaan, schrijft de krant. De curator gaat 
uitzoeken of er stiekem geld is weggesluisd. 
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Het is niet het eerste debacle in de afwikkeling van het faillissement van de reisorganisatie. 
Eerder werd al bekend dat er onderzoek gedaan wordt naar het mogelijk misbruik maken van 
voorkennis over het faillissement door de directeuren van het bedrijf. 

Toen de meeste reizen tijdens de coronacrisis niet door konden gaan, gaf D-reizen klanten 
vouchers voor de geannuleerde vakanties. Het gaat daarbij om zowel pakketreizen als losse 
vliegtickets, in totaal goed voor 42 miljoen euro aan tegoedbonnen.  

Bij een deel van de geboekte trips is D-reizen alleen doorverkoper; de uitvoer ligt bij 
touroperators zoals TUI. Die laatste stortte, net als veel andere operators, het geld van 
geannuleerde losse vliegtickets terug op de rekening van D-reizen. ‘Wij kunnen niet zien of D-
reizen dit heeft doorgestort’, schrijft de organisatie op haar site.  

Hoofd communicatie bij TUI, Petra Kok, laat weten dat het bedrijf sinds vorig jaar december 
probeerde inzage te krijgen in de boeken van D-reizen. Uiteindelijk spande het bedrijf hiervoor 
een kort geding aan. ‘Die negen miljoen, die komt uit de pleitnota. Dat was het bedrag voor 
zover we het op dat moment konden becijferen.’ De zaak zou dinsdag 6 april dienen, maar op 
die dag kondigde D-reizen het faillissement aan.  

Twee dagen geleden trok TUI zich nog terug als potentiële koper van D-reizen. De 
touroperator, met honderddertig eigen reisbureaus, zei bij nader inzien toch geen toegevoegde 
waarde te zien in het reisbedrijf.  

Volgens Kok kan TUI, als een van de grotere schuldeisers, op dit moment weinig anders dan 
afwachten. De organisatie is geen lid van de zogenoemde commissie van schuldeisers. Die 
werd vorige week ingesteld en heeft als doel schuldeisers meer invloed te geven bij de 
afwikkeling van het faillissement. 

Ook andere schuldeisers, zoals Prijsvrij Vakanties en Corendon zitten niet in de 
commissie. Wel lid zijn de vakbonden, branchevereniging ANVR en de Belastingdienst. Die 
laatste krijgt bij schulden sowieso al voorrang op de andere eisers; de eerste twee zijn geen 
schuldeisers.  

D-reizen laat in een reactie weten dat ‘de kwestie van betalingen door de curatoren van D-
reizen nog nader zal worden onderzocht’. Komende dinsdag wordt het eerste verslag van het 
faillissement openbaar. Intussen zijn de curatoren vooral bezig met een mogelijke doorstart, 
meldt de reisorganisatie. Daarover komt naar verwachting in de loop van volgende week meer 
duidelijkheid. 

Klanten die pakketreizen hebben geboekt hoeven vooralsnog niet te vrezen dat zij hun 
vouchers niet meer krijgen terugbetaald. Die worden namelijk gedekt door de Stichting 
Garantiefonds Reisgelden (SGR).  

D-reizen, met 285 reisbureaus en ruim 1100 medewerkers een van de grootste 
reisorganisaties van Nederland, werd drie weken geleden failliet verklaard. Door de 
coronacrisis kwamen er nauwelijks inkomsten binnen, waardoor het bedrijf in financiële 
problemen kwam. Ook de vertraging van het voucherfonds leidde tot een onoverkomelijke 
situatie.  Bron: De Stentor, 30 april 2021. 
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Eindexamenleerlingen van het OLV gaan als eindexamenstunt met opblaasbootjes de 
Wilhelminavijver op. Na enkele minuten beëindigden de politie de ludieke stunt. © 
Pix4Profs/Joyce van Belkom 
 
 

Examenstunt beëindigd in Breda vanwege 'samenscholing', politie steekt 
achtergelaten bootjes lek  
 
Een examenstunt van leerlingen van het Bredase Onze Lieve Vrouwelyceum is vrijdagmiddag 
door politie en boa's beëindigd in het Wilhelminapark. Meer dan honderd leerlingen wilden 
met opblaasbootjes het water op gaan.  
 
Het gaat volgens de politie om zo'n 150 tot 200 leerlingen die samenschoolden in het park. 
Vanwege de coronamaatregelen is groepsvorming buiten niet toegestaan. Ook werd er alcohol 
gedronken.  Bron: BN De Stem, 30 april 2021.  
 
 

VS heeft honderd miljoen mensen gevaccineerd 
 
In de Verenigde Staten zijn nu honderd miljoen mensen volledig gevaccineerd tegen Covid-19. 
Dat heeft Jeff Zients, de Witte Huis-coördinator van de strijd tegen de corona-epidemie, vrijdag 
gezegd. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal in een maand tijd. Eind maart waren het 
er vijfenvijftig miljoen. 
 
‘Dat betekent honderd miljoen Amerikanen met een gevoel van opluchting en gemoedsrust in 
de wetenschap dat zij na een lang en zwaar jaar beschermd zijn tegen het virus, in de 
wetenschap dat hun besluit zich te laten inenten niet alleen henzelf beschermt maar ook hun 
familie, vrienden en woonomgeving.’ 
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Inmiddels is veertig procent van alle volwassenen in de VS gevaccineerd. Zij kunnen volgens 
het nationaal Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) veilig naar buiten om hun 
activiteiten te hervatten zonder mondkapje. Bron: AD, 30 april 2021. 
 

 

Marion Veltien van ziekenhuis Isala toont het ‘slaaphorloge’ dat nu veelvuldig gebruikt wordt 
bij onderzoeken naar slaapapneu. © Foto Frans Paalman Zwolle  
 
 

Hoe ziekenhuis Isala dankzij corona ontdekte dat slaaponderzoek 
simpeler kan: ‘ik merkte er amper iets van’ 
 
Een band om je buik en een band om je borst, elektroden op je lichaam en een rubber slangetje 
in je neus. Probeer daarmee maar eens een nachtje ‘gewoon’ te slapen. Min of meer dankzij 
corona ontdekte Isala een simpeler alternatief voor het slaaponderzoek thuis. En het wordt 
een blijvertje, zegt physician assistant Marion Veltien van het Zwolse ziekenhuis. 
 
Door corona kwamen vorig jaar de slaaponderzoeken van Isala stil te liggen. Normaal wordt 
bij patiënten die zo’n onderzoek moeten ondergaan, bijvoorbeeld wegens slaapapneu 
(haperende ademhaling tijdens de slaap), in het ziekenhuis de apparatuur op het lichaam 
aangebracht. De nacht brengen ze thuis door en de volgende ochtend komen ze terug om 
‘ontkoppeld’ te worden. Bron: De Stentor, 30 april 2021. 
 

Proeven met lollytest in Duitsland en Oostenrijk om kinderen te testen 

In Duitsland en Oostenrijk worden proeven gedaan met het gebruik 
van 'lollytests' om kinderen te checken op corona. Het idee is simpel: de kleintjes likken of 
zuigen aan een staafje met een zoet smaakje, bijvoorbeeld chocolade of vanille. Het speeksel 
dat daarbij vrijkomt, komt in een buisje daaronder terecht en kan in een laboratorium worden 
onderzocht op Covid-19.  
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In Duitsland zijn in verschillende regio's en steden pilots geweest met de lollytest. Onder meer 
Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, twee Duitse deelstaten, wordt gekeken of de test ingezet 
kan worden op kinderdagverblijven, meldt nieuwszender Das Erste. Landelijk gebruik is nog 
niet aan de orde. 

Een soortgelijke coronatest werd tot voor kort ook in Nederland gebruikt. De GGD Rotterdam-
Rijnmond testte tot vorige maand kinderen met de 'sabbelwat' een soort sponslolly. De 
sabbelwat werd rond de jaarwisseling geïntroduceerd als laagdrempelige testmethode bij 
kinderen onder de zeven jaar.  

Dat was een gevolg van de uitbraak van de Britse coronavariant op de Willibrordschool in 
Bergschenhoek. Het merendeel van deze ‘kindertesten’ bleek echter te mislukken en 
bovendien vonden kinderen de test onprettiger dan het bekende wattenstaafje. Bron: AD, 30 
april 2021.  

 

@ ANP 

Vliegverbod Zuid-Afrika en Zuid-Amerika verlengd 

Het kabinet heeft besloten de vliegverboden voor vluchten uit Zuid-Afrika en heel Zuid-
Amerika te verlengen tot 15 mei. Dat besluit volgt op een advies van het Outbreak 
Management Team (OMT). De deskundigen geven aan dat het advies om in quarantaine te 
gaan slecht wordt nageleefd. Van een quarantaineplicht is nog geen sprake. 

Het gaat specifiek om een verbod op vluchtverkeer uit Zuid-Afrika, Dominicaanse Republiek, 
Brazilië, Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, 
Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Dat verbod gold tot 1 mei, maar wordt dus 
twee weken verlengd. 

Vanaf 15 mei hoopt het kabinet de quarantaineplicht wel politiek geregeld te hebben, hoewel 
minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen zei dat de vliegverboden altijd een optie 
blijven om bijvoorbeeld gevaarlijke coronavarianten buiten de deur te houden. Bron: AD, 30 
april 2021.  
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Noodverordening op Leidseplein zondag om kampioenswedstrijd Ajax 

Op en rond het Leidseplein in Amsterdam geldt zondag een noodverordening vanwege de 
kampioenswedstrijd van Ajax. De Amsterdammers hebben tegen FC Emmen aan één punt 
genoeg om de titel te pakken. De terrassen op het bekende uitgaansplein kondigden 
donderdag al aan op verzoek van de gemeente komende zondag dicht te blijven.  

De politie houdt rekening met groepen supporters die het landskampioenschap van de 
Amsterdamse club op straat willen vieren en mogelijk uit zijn op het verstoren van de openbare 
orde. 

De verordening geeft de politie de mogelijkheid mensen te controleren op het bezit van 
vuurwerk, wapens en alcohol. Zowel de consumptie als het bezit van open of gesloten 
verpakkingen alcohol zijn zondag verboden in het gebied. Eerder maakte het kabinet bekend 
dat er geen publiek aanwezig kan zijn bij de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen, zondag in 
de Johan Cruijff ArenA. 

Een officiële huldiging van Ajax voor publiek zal vanwege de coronamaatregelen niet 
plaatsvinden. Halsema zei donderdag dat Ajax nadenkt over een alternatief, dat ook op 
televisie te zien zal zijn. Ook zal de gemeente zelf, indien Ajax kampioen wordt, in de stad 
zichtbaar maken hoe ‘ongelofelijk trots we zijn op onze ploeg’, zei de burgemeester. ‘Zonder 
dat dit leidt tot mensenmassa’s.’ Hoe dat eruit zal zien, is nog een verrassing. 

Behalve de kampioenswedstrijd, vindt in het centrum van Amsterdam zondag mogelijk een 
demonstratie plaats van actiegroep Nederland in Verzet. Zij willen met een “vrijheidsmars” 
onder meer langs het Leidseplein lopen. Het is nog onduidelijk of de route van de 
demonstranten zal worden aangepast vanwege de noodverordening. 
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Ajax kroonde zich vorige week met de overwinning op AZ (2-0) al tot de officieuze kampioen 
van Nederland. Duizenden fans vierden na afloop feest met de spelers bij de Johan Cruijff 
ArenA. In het kader van een landelijke pilot mochten 7500 supporters de wedstrijd 
bijwonen.  Bron: AD, 30 april 2021.  

Ajax kroont zich met klinkende zege op Emmen voor 35ste keer tot 

landskampioen 

Ajax is definitief landskampioen van het seizoen 2020/2021 geworden. De Amsterdamse club, 
die nog een punt nodig had, kroonde zich vanmiddag met een simpele zege op FC Emmen (4-
0) voor de 35ste keer tot beste club van Nederland. 

De titel kon Ajax met twaalf punten en meer dan dertig goals voorsprong op PSV in de laatste 
vier speelronden zelfs in theorie nauwelijks nog ontglippen. Na een kleine tien minuten bleek 
ook dat het opgeleefde Emmen het titelfeest, waarvoor duizenden supporters zondagmiddag 
zich al rond de Johan Cruijff Arena meldden, waarschijnlijk niet zou uitstellen. De dit seizoen 
doorgebroken Jurriën Timber liet met hulp van de grabbelende Michael Verrips zijn eerste 
competitietreffer in dienst van Ajax noteren. Bron: AD, 2 mei 2021.   

 

Fans vieren titel Ajax in centrum van stad met bier en vuurwerk 

Het is druk in het centrum van Amsterdam, ondanks dat de gemeente er alles aan probeert 
te doen om een kampioensfeest te voorkomen. Er wordt bier gedronken en op veel plekken 
vuurwerk afgestoken. Ook bij de Johan Cruijff ArenA loopt het vol, daar hebben zich 
duizenden fans verzameld. De gemeente roept op niet meer naar het stadion te komen, want 
het wordt te druk.  

In het centrum zijn de meeste fans samengekomen bij de terrassen op het Rembrandtplein en 
het gebied op de Wallen. Om feestende mensenmassa’s te voorkomen, heeft burgemeester 
Femke Halsema een noodverordening ingesteld voor het Leidseplein en de directe omgeving. 
Dit betekent dat iedereen op of nabij het plein gefouilleerd mag worden door de politie. Ook 
terrassen op het plein blijven vandaag dicht. 

Op het Rembrandtplein omhelzen supporters elkaar en vieren ze samen feest. De politie is 
hier in grote aantallen aanwezig, maar hoeft vooralsnog niet in te grijpen. Ook op het 
Leidseplein zijn veel politieagenten ter plaatse, maar er zijn vrijwel geen supporters. 

Rond het Museumplein is het rustig. De gemeente heeft sinds 20 april grote hekken om het 
grasveld geplaatst zodat niemand er meer bij kan. Het grasveld wordt vervangen. Politie is 
door de hele stad met veel eenheden aanwezig. Een helikopter hangt al sinds het einde van 
de ochtend in de lucht om de drukte te monitoren. 

Bij de Johan Cruijff ArenA zijn duizenden fans aanwezig om het landskampioenschap van 
Ajax te vieren. Er wordt gezongen, gesprongen, bier gedronken en vuurwerk afgestoken.  

Bij de eerste doelpunten tijdens de met 4-0 gewonnen kampioenswedstrijd tegen FC Emmen 
werd buiten de ArenA flink gejuicht. Vanaf het stadion zelf werd na afloop georganiseerd 
professioneel siervuurwerk afgestoken door de supportersvereniging. 

Direct nadat Ajax-aanvoerder Dusan Tadic de kampioensschaal op het veld in ontvangst nam, 
renden de spelers naar het parkeerdek van het stadion, om een feestje te vieren met de 
toegestroomde supporters. Die zongen, dansten en staken veel vuurwerk af. Ze hielden zich 
niet aan de coronaregels. De politie was massaal aanwezig rond de Johan Cruijff ArenA maar 
stond de spontane huldiging toe. 

Een officiële huldiging zal dit jaar niet plaatsvinden. ‘Hoe graag we ook samen feest zouden 
willen vieren, door de coronapandemie is een huldiging niet mogelijk’, schreef burgemeester 
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Halsema na afloop van de wedstrijd in een Instagram-post, waarin zij alle Ajaxfans feliciteerde 
met de titel. Halsema stelt dat de Ajacieden op andere manieren geëerd worden,  bijvoorbeeld 
met vlaggen en door de gemeente geplaatste posters. 

Afgelopen tijd vonden er pilots plaats waarbij publiek aanwezig was in de voetbalstadions. 
Maar het kabinet heeft vorige week een streep gezet door deze experimenten. Daardoor werd 
de wedstrijd tussen Ajax en FC Emmen in een lege ArenA gespeeld. Dit tot teleurstelling van 
de supportersvereniging. ‘Als we 7500 geteste mensen hadden kunnen toelaten in het stadion 
was dat een betere oplossing geweest’, zei directeur Fabian Nagtzaam eerder al. Nu was het 
volgens Nagtzaam moeilijk in te schatten wat er gaat gebeuren. Hij riep iedereen op zich aan 
de maatregelen te houden.  

Afgelopen dinsdag was er nog sprake van grote drukte in Amsterdam vanwege Koningsdag. 
Onder meer in de Jordaan, op het Amstelveld en in het Vondelpark waren er enorme feestende 
mensenmassa’s op  de been. Bron: AD, 2 mei 2021. 

 

Ajaxsupporters in Amsterdam  © ANP 
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Coronatestbedrijf en SON hebben conflict over rekening toegangstests 

Coronatestbedrijf Lead Healthcare en de Stichting Open Nederland (SON) hebben een conflict 
over de rekening voor toegangstests die zijn afgenomen. Volgens het Financieele 
Dagblad weigert de stichting openstaande facturen, die zijn opgelopen tot bijna vijfendertig 
miljoen euro, te betalen. SON vindt de rekening te hoog. 

Lead Healthcare bouwde vierendertig testlocaties op voor fieldlabs zoals voetbalwedstrijden 
en festivals. Met SON kwam het bedrijf een vergoeding van rond de 30 euro overeen per 
afgenomen sneltest, waarbij die prijs was gebaseerd op onderzoek van EY en Deloitte.  

De stichting liet vervolgens onderzoek doen door Prosurance naar wat een redelijke testprijs 
moest zijn. Dat advies kwam uit op 8,92 euro per test. Maar topman David van Hartskamp 
van Lead Healthcare noemt dat tegenover FD onmogelijk. Via bemiddeling van het ministerie 
van Volksgezondheid boekt SON een voorschot over van vierentwintig miljoen euro. 
Consultancybedrijf IG&H onderzoekt de daadwerkelijke kosten per test. 

Van Hartskamp vreest chaos bij de tests voor het Eurovisiesongfestival op 17 mei. Lead 
Healthcare moet zijn testlocaties, waaronder die bij Ahoy, op 15 mei afbouwen omdat het 
bedrijf per 1 juni geen contract meer heeft met SON. Bron: AD, 30 april 2021. 

BZ gebruikt kleurcodes voor negatieve reisadviezen niet goed 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt kleurcodes voor negatieve reisadviezen 
tijdens de coronacrisis onjuist. Dat betogen drie bestuurders uit de reisbranche in een open 
brief aan demissionair minister-president Mark Rutte. Ze stellen dat reizigers in veel landen 
die nu nog de code oranje krijgen, wat staat voor een negatief reisadvies, daar veel minder 
risico op een coronabesmetting lopen dan in Nederland. 

De brief is ondertekend door topman Harco van Uden en operationeel bestuurder Elke Kuipers 
van ITG, moederbedrijf van reisorganisaties als ExperienceTravel, ExperienceHolidays en 
Academische Reizen. Ook Frangken Tuhumena, bestuursvoorzitter van 333 Travel, zette zijn 
handtekening onder de als krantenadvertentie geplaatste oproep. 

In hun brief stellen ze voor om voortaan iedere reisbestemming weer een specifiek reisadvies 
te geven. Dat zou uitkomst bieden voor toeristen die naar landen buiten Europa willen die 
veiliger zijn dan Nederland. Bron: AD, 30 april 2021. 

WHO geeft groen licht voor Moderna vaccin 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vrijdag groen licht gegeven voor het 
coronavaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna via een noodgoedkeuring. Het is 
het vijfde vaccin dat door de WHO is goedgekeurd. 

De noodgoedkeuring (EUL - Emergency Use Listing) is de voorwaarde waaronder de VN-
organisatie het vaccin kan aankopen en verdelen. Ook kunnen landen die niet in staat zijn 
eigen wetenschappelijk onderzoek te doen, in eigen land goedkeuring geven aan de toediening 
van het vaccin op grond van het voorbereidende werk van de WHO. 

Het vaccin kreeg al een positieve beoordeling van een onafhankelijke groep experts van de 
WHO. Die beveelt het Moderna-vaccin aan voor alle leeftijdsgroepen van 18 jaar en ouder. 

Eerder keurde de WHO de vaccins van Pfizer/BioNTech, Astrazeneca, Serum Institute of India 
(SII) en Janssen al goed via een noodgoedkeuring. 
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Moderna was al toegelaten op onder meer de Amerikaanse en Europese markt. Het bedrijf 
heeft deze week toegezegd de productiecapaciteit te zullen opvoeren om in 2022 drie miljard 
doses te kunnen leveren. Bron: AD, 30 april 2021. 

Uitstel dreigt voor stap twee van openingsplan: ‘wacht op die daling’ 

Het ziet er niet goed uit voor stap twee van het openingsplan. Diverse OMT’ers stellen dat de 
druk op de zorg nog te groot is, de politiek hakt dit weekeinde de knoop door.  

Volgens het oorspronkelijke routeboekje naar een open zomer zou het kabinet dit weekend 
besluiten om vanaf 11 mei meer mogelijk te maken: pretparken en dierentuinen zouden dan 
gecontroleerd open kunnen, binnen- en buitensport en culturele activiteiten (van bibliotheek 
tot bioscoop) krijgen ruimte, soms met toegangstesten. 

Maar het kabinet dreigt de pauzeknop van het heropeningsplan te moeten indrukken. Dat 
zou betekenen dat stap twee pas op zijn vroegst 18 mei kan ingaan. OMT’ers melden aan deze 
nieuwssite dat er momenteel weinig  ruimte is, de belasting van ziekenhuizen is nog groot met 
2700 opgenomen patiënten en de verwachte daling - volgens modellen vanaf deze week - lijkt 
nog niet duidelijk zichtbaar. ‘Het OMT zal weer zeggen: wacht tot de daling echt te zien is’, 
meldt een ingewijde. 

Die waarschuwing gaf het Outbreak Management Team de vorige keer ook, maar toen waagde 
het kabinet alsnog de gok, met de gedeeltelijke heropening van de buitenhoreca en 
detailhandel. ‘Bij stap één zeiden we: wacht tot je de daling ziet, dus dat zeg je bij stap twee 
ook’, zegt een andere bron. 

Het kabinet zal dit weekeinde de speelruimte wegen. Minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid, CDA) zei vrijdag dat het nog maar de vraag is of er morgen wel een 
Catshuisoverleg is (en later een persconferentie). Dat ligt aan de OMT-grafieken. ‘Als we zien 
dat die ruimte er op dit moment nog niet is, dat we beter even kunnen wachten, dan heeft een 
Catshuisoverleg niet zoveel zin.’ 

Het openingsplan van het kabinet leidde al snel na de lancering tot veel kritiek en 
onduidelijkheid. Eerst lekte uit dat al op 21 april terrassen open konden, daarna werd dat 
weer uitgesteld tot 28 april. Ook toen klonken er luide bezwaren onder virologen en 
ziekenhuispersoneel, terwijl de top van de derde golf nog niet bereikt was, liet het kabinet toch 
de teugels wat vieren.  

Maar het kon nèt, zei premier Rutte in het Kamerdebat. ‘Het OMT zegt ons: wacht tot je de 
daling gaat zien, maar wij gaan uit van de prognose die de daling voorziet. Dus durven we de 
stap te nemen, omdat we ook van het RIVM horen dat dit de piek niet hoger of langer maakt, 
hooguit daalt het aantal bezette ziekenhuisbedden minder snel.’  

Maar om dan ook alvast stap twee te zetten als dezelfde experts nog altijd waarschuwen dat 
het mis kan gaan? Dat lijkt al te ruig voor Rutte en De Jonge, schertsend wel ‘de witte jassen’ 
genoemd op het Binnenhof. ‘Het ligt wel aan de duiding van het OMT, pas dan kun je 
beslissen’, zegt een bron rond het kabinet.  Bron: AD, 1 mei 2921. 

Ministerie van VWS komt om in de mondkapjes, spatschermen en schorten 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vorig jaar tegen het advies van professionele inkopers 
in extra mondkapjes en andere beschermingsmiddelen besteld. De voorraad is daardoor 
opgelopen tot boven de twee miljard stuks, terwijl er nu amper vraag is en de spullen beperkt 
houdbaar zijn.  
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Tegen het advies van professionele inkopers van het Landelijk Consortium 
Hulpmiddelen in zijn er vorig jaar twee en half miljard producten ter waarde van ruim twee 
miljard euro besteld. Daarvan is nog geen vijftien procent aan de zorg geleverd. 

De inkopers waarschuwden in juni dat extra bestellingen niet meer nodig waren, omdat 
de reguliere aanvoerroutes weer op gang kwamen. Onder het motto better safe than sorry nam 
het ministerie een ander besluit. 

‘De pijplijn werd toen nog eens helemaal volgeduwd', zegt een woordvoerder. Probleem is dat 
al die overgebleven mondkapjes slechts twee tot vijf jaar houdbaar blijven. Nu is er 
alleen amper vraag meer naar. Er is wereldwijd sprake van overcapaciteit. Bron: AD, 1 mei 
2021. 

Het ministerie heeft inmiddels elf magazijnen vol met beschermingsmiddelen, voornamelijk 
mondkapjes, maar ook schorten, handschoenen, spatbrillen en jassen. In totaal zijn er vorig 
jaar 2,5 miljard producten besteld. Daarvan is tot dusver nog geen vijftien procent aan de zorg 
geleverd. 

Een probleem is dat de honderden miljoenen overgebleven mondkapjes slechts twee tot vijf 
jaar houdbaar blijven. Met de huidige vraag is tegen die tijd slechts een fractie verkocht. VWS 
heeft in totaal ruim twee miljard euro geïnvesteerd om de spullen in te kopen. 

Professionele inkopers, die via het zogenoemde Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) 
samenwerkten met het ministerie, waarschuwden in juni dat extra bestellingen niet meer 
nodig waren, omdat de reguliere aanvoerroutes toen weer op gang kwamen. VWS nam onder 
het motto better safe than sorry een ander besluit. ‘De pijplijn werd toen nog eens helemaal 
volgeduwd’, aldus een betrokkene. 

‘We moesten in no time beslissingen nemen in een zeer onzekere tijd’, zegt Mark Frequin, de 
directeur-generaal die vanuit VWS de inkooporganisatie aanstuurde. ‘Het klopt dat inkopers 
hebben gewaarschuwd voor te veel bestellingen, maar we konden gewoon niet het risico lopen 
dat we bij een eventuele derde golf opnieuw tekorten zouden hebben. Dat nooit meer; die 
gedachte leefde bij iedereen heel sterk. Wat we hebben gedaan, valt goed uit te leggen.’ 

Inmiddels is de vraag sterk afgenomen in vergelijking met de hoogtijdagen van de crisis. Veel 
zorginstellingen kopen hun beschermingsmiddelen weer bij hun oorspronkelijke leveranciers 
en niet bij het LCH van VWS. Voor de meeste producten is er nu wereldwijd een overcapaciteit, 
alleen voor handschoenen geldt dat minder. 

Minister Tamara van Ark (Medische Zaken) meldde eerder deze maand aan de Tweede Kamer 
dat de huidige voorraad in totaal uit 1,3 miljard spullen bestaat. Na navraag door de 
Volkskrant is gebleken dat er daarbovenop ook nog ‘niet-vrije voorraad’ is. Die bestaat uit ruim 
800 miljoenen producten die ‘(nog) niet uitgeleverd kunnen worden’, aldus VWS in een 
schriftelijke verklaring. ‘Het gaat hier bijvoorbeeld om mondmaskers die nog gekeurd moeten 
worden omdat er informatie ontbreekt met betrekking tot het certificaat.’ 

Er komen bovendien nog steeds nieuwe spullen binnen. Dat komt omdat het ministerie via 
LCH contracten heeft afgesloten met Nederlandse producenten als Auping en Afpro die nog 
een jaar doorlopen en goed zijn voor miljoenen extra mondkapjes. 

Het ministerie heeft maar beperkte mogelijkheden om de voorraden van ruim twee miljard 
spullen af te bouwen. Binnen de EU kan het ministerie geen dumpprijzen hanteren, omdat 
dat een vorm van marktverstoring zou zijn. Minister Van Ark heeft wel al gratis spullen 
weggegeven aan het zwaar getroffen Suriname en ook daklozen en andere mensen komen in 
aanmerking voor gratis hulp, maar daarmee is de mondkapjesberg nog niet verdwenen. 



171 

 

Een optie is om een deel van de vorig jaar aangeschafte voorraden weer te vernietigen. Dat 
zou volgens kenners van de markt verstandig zijn om zo te besparen op de kosten van opslag. 
Minister Van Ark is zover nog niet, blijkt uit haar Kamerbrief. ‘Ik wil zoveel mogelijk 
voorkomen dat delen van de noodvoorraad moeten worden vernietigd zoals ook met 
noodvoorraden in omringende landen is gebeurd.’ Bron: De Volkskrant, 1 mei 2021. 

 

Vakantiegangers op weg naar Gran Canaria 

Voor de tweede Fieldlab-proefvakantie vertrekt een groep Nederlandse 
vakantiegangers zaterdag om 13.00 uur van Schiphol naar Gran Canaria. Daar verblijven ze 
tot en met 8 mei in een viersterrenhotel, maar anders dan bij de eerste Fieldlab-proefvakantie 
naar Rhodos mogen deelnemers wel van het resort af.  

Van de 180 door reisorganisaties Corendon en TUI geselecteerde reizigers bleken er 
vrijdag twee positief te testen op het coronavirus, aldus een woordvoerster van TUI. Deze twee 
hoorden tot een gezelschap van vijf mensen, en daardoor moesten die alle vijf thuisblijven. 
Twee 'nieuwe' vakantiegangers waren bereid alsnog mee te vliegen. 
 
Voor de vakantie kregen reisorganisaties Corendon en TUI in totaal 68.000 
aanmeldingen binnen voor 180 plekken. Beide reisorganisaties selecteerden negentig 
kandidaten die aan de eisen van Fieldlab voldoen. Zo was het van belang dat deelnemers 
lijken op het profiel van mensen die normaal gesproken in de meivakantie naar de Canarische 
Eilanden vliegen. 
 
Tijdens de Fieldlab-proefvakanties kijken onafhankelijke onderzoekers hoe 
Nederlandse vakantiegangers zich op reis gedragen. Houden de reizigers zich aan de 
plaatselijke regels? Wassen ze hun handen, dragen ze mondkapjes, houden ze afstand? De 
Staat financiert dit onderzoek, dat 46.000 euro moet kosten. Met de kennis moet het mogelijk 
worden om binnenkort weer veilig op vakantie te gaan. De kosten van de vakantie, bijna 800 
euro, betalen de reizigers zelf. 
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Proefvakantiegangers moeten voor de reis een negatieve PCR-testuitslag kunnen tonen. 
Tijdens de vakantie vullen deelnemers vragenlijsten in over hun gezondheid en reiservaring. 
Binnen 24 uur voor de terugreis wordt wederom een PCR-test afgenomen, waarna alleen de 
mensen met een negatieve testuitslag terug naar huis kunnen vliegen. Na thuiskomst wacht 
de vakantiegangers een quarantaine, waarop overigens niet wordt gecontroleerd. 

Alle 188 mensen die vorige maand in Rhodos verbleven, testten vlak voor hun terugkeer naar 
Nederland negatief. Spannend werd het op het Griekse eiland nog wel, toen vier deelnemers 
eerder in de vakantie niet met zekerheid negatief testten en met hun kamergenoten in 
quarantaine moesten. Een tweede test zorgde echter voor opluchting, toen bleek dat geen van 
hen was besmet. Bron: AD, 1 mei 2021.   
 
 

Technische problemen met website GGD 
 
Nederlanders die zich willen laten testen op het coronavirus kunnen problemen 
ondervinden bij het maken van een afspraak via internet. Dat geldt ook voor mensen die zich 
willen laten vaccineren.  
 
De koepelorganisatie GGD GHOR Nederland meldt dat er technische problemen zijn met de 
websites coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl. ‘We werken aan een oplossing’, meldt 
de GGD zaterdagochtend. 

De storing heeft te maken met de koppeling met DigiD. Daardoor kunnen tijdens het maken 
van afspraken of het opvragen van een testuitslag problemen ontstaan. 

Medewerkers op het callcentrum zijn bereikbaar om afspraken in te plannen en mensen te 
bellen met testuitslagen. Bron: AD, 1 mei 2021. 
 
 

WHO keurt Moderna vaccin goed voor noodgebruik 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft gisteren het coronavaccin van het 
Amerikaanse Moderna goedgekeurd voor noodgebruik. Het duurde maanden voor de WHO 
het middel het groene licht kon geven, omdat aanleveren van onderzoeksdata de farmaceut 
veel tijd kostte. 
 
Veel landen die zelf geen medicijnautoriteit hebben, zijn afhankelijk van de bevindingen van 
de WHO om een beslissing over het gebruik van vaccins te nemen. De kans dat het Moderna-
vaccin direct beschikbaar is in ontwikkelingslanden is klein, omdat de medicijnfabrikant 
vooral met rijkere landen contracten heeft afgesloten. 
 
De hoogste baas van Moderna, Stephane Bancel, laat echter weten 'actief te overleggen' met 
vaccinalliantie COVAX dat de levering van vaccins aan armere landen organiseert. De 
verwachting is dat de WHO in de komende dagen of weken ook de Chinese vaccins van 
Sinopharm en Sinovac goedkeurt. Bron: AD, 1 mei 2021.    
 
 

Mensen met middeninkomen en hoger kunnen sparen 
 
Hoewel sinds de coronapandemie in totaal flink meer wordt gespaard dan daarvoor, komt het 
extra coronaspaargeld voornamelijk op de rekeningen van mensen die modaal of meer 
verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank, die een vragenlijst uitzette onder 
ruim 1500 Nederlanders. Net als vorig jaar heeft een kwart van de Nederlanders minder 
spaargeld dan het geadviseerde minimum van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 
(Nibud).  
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In totaal stortten Nederlandse huishoudens tussen maart vorig jaar en februari dit 
jaar bijna 46 miljard euro op hun spaarrekeningen. Dat is ruim tweeënhalf keer zoveel als het 
jaar ervoor. Toch is een toename van spaargeld vooral weggelegd voor mensen met minimaal 
een modaal inkomen, dat tussen de 36.500 euro en 43.500 euro bruto per jaar ligt. Het 
lukte vier op de tien huishoudens met een modaal inkomen de buffers te versterken. Bij de 
hogere inkomens was dit meer dan de helft. Bron: AD, 3 mei 2021. 
 

Coronacrisis heeft geen gevolgen voor vertrouwen van consumenten in 
banken 
 
De coronacrisis heeft geen gevolgen gehad voor het vertrouwen van Nederlandse 
consumenten in financiële instellingen. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) na een 
onderzoek onder ruim 2500 huishoudens. Het vertrouwen in de landelijke politiek en grote 
technologiebedrijven werd wel minder. 
 
Het vertrouwen van Nederlanders dat geld bij banken te allen tijde op te nemen is en dat 
verzekeraars kunnen uitbetalen als dat nodig is, ligt op hetzelfde niveau als voor de 
coronacrisis. Zo'n zeventig procent van de huishoudens heeft vertrouwen in de instellingen. 
Het vertrouwen dat pensioenfondsen hun toezeggingen aan pensioengerechtigden kunnen 
waarmaken, ligt iets lager, op ruim vijftig procent. Wel steeg dat afgelopen jaar, wat mogelijk 
samenhangt met het feit dat kortingen op de pensioenen vermeden konden worden. Bron: AD, 
3 mei 2021. 
 

 

Fotograaf Remco Koers brak het afgelopen jaar door met zijn bijzondere foto's  © Fred Leeflang 
 
 

Rellen, plunderingen en branden: Zoetermeerse fotograaf Remco Koers 
beleeft enerverend coronajaar 
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Coronajaar 2021 was voor Remco Koers zijn beste jaar als fotograaf. De 35-jarige 
Zoetermeerder brak door met aangrijpende shoots in binnen- en buitenland, waarmee hij zelfs 
in de prijzen viel.  
 
Hij kreeg rondvliegende stenen naar zijn hoofd, zag politiehonden op hem afspringen en was 
bang om in de gevangenis in Belarus te belanden. Fotograaf Remco Koers heeft alles behalve 
een saai coronajaar achter de rug. Bron: AD, 1 mei 2021. 
 

 

Brigitte Spiegeler tussen haar werk in Pulchri   © Leo van der Velde 
 
 

Kunstenaar Brigitte Spiegeler heeft de coronaperiode niet als verloren 
ervaren: ‘een tijd zonder tijd’ 
 
Ook al zitten we meer dan een jaar in coronatijd, kunstenaar Brigitte Spiegeler heeft die 
periode niet als verloren ervaren. Integendeel, ze heeft in de vrije uren en weekenden hard 
gewerkt. Dat is (tot en met 9 mei) te zien op de expositie Verloren Tijd in Pulchri Studio op het 
Voorhout.  
 
Wat in de Weisenbruchzaal te zien is, heeft u dat in 2020 gemaakt? 
‘Dat zou onmogelijk zijn geweest. Mijn internationale advocatenpraktijk ging gewoon door. 
Veel van wat hier hangt en ook staat, heb ik voor de crisis gemaakt. Toch actueel, mijn werk 
gaat over een denkbeeldige tijd die alleen in ons hoofd bestaat. In de woorden van 
kunstcriticus Philip Peters ‘een tijd zonder tijd, vaag met enkele details die opduiken, is de 
herinnering nu, hier, maar tegelijkertijd eindeloos ver weg en ongrijpbaar’. Bron: AD, 30 april 
2021. 
 
Lading vaccins door Canada tegengehouden die uit fabriek te Baltimore 
komen waar vaccins Janssen en AstraZeneca werden gemengd 
 
De Canadese gezondheidsdienst houdt een lading van driehonderdduizend doses van 
het Janssen-vaccin tegen, nadat duidelijk is geworden dat deze uit de fabriek in het 
Amerikaanse Baltimore komen. Op die productielocatie werden per abuis de ingrediënten van 
het Janssen en het AstraZeneca gemengd, waarna vijftien miljoen doses moesten worden 
vernietigd.  
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De Emergent Biosolutions-fabriek in de staat Maryland moest op last van de Amerikaanse 
medicijnwaakhond FDA stoppen met de productie van de vaccins en de problemen oplossen. 
Zo werden de hygiëne- en sterilisatieregels overtreden en protocollen om kruisbesmetting te 
voorkomen werden niet nageleefd. 
 
Canada, dat al eerder een zending met 1,5 miljoen AstraZeneca-vaccins uit de fabriek ontving 
en veilig verklaarde, wist niet dat de Janssen-levering van dezelfde locatie kwam. De actieve 
ingrediënten zouden elders zijn afgevuld en verpakt, waardoor de herkomst onduidelijk was. 
De autoriteiten moeten nu eerst vaststellen of de 300.000 doses voldoen aan de in Canada 
geldende eisen.  Bron: AD, 1 mei 2021. 
 

 

 

Schrikbarend lage prikcijfers in Kanaleneiland: 

‘frustrerend, want het zijn kwetsbare mensen’ 

Huisartsen in achterstandswijken zitten met de handen in het haar omdat veel bewoners er 
geen vaccinatie willen. In de praktijk van Nanja Danhof in het Utrechtse Kanaleneiland is de 
vaccinatiegraad slechts dertig procent. ‘De filmpjes op Facebook en Instagram komen heel 
overtuigend over.’ 

Danhof besteedt zoveel tijd aan het proberen te overtuigen van haar patiënten om zich te laten 
vaccineren, dat het bijna niet meer te doen is naast het reguliere werk. In meerdere gevallen 
leek haar inspanning resultaat te hebben, maar ging het toch mis. ‘Dan zeggen patiënten 
bijvoorbeeld na het gesprek: Oké, ik doe het dan maar voor de dokter. Maar dan komen ze 
thuis en daar zeggen hun kinderen dat ze het toch niet moeten doen.’ Bron: AD, 1 mei 2021. 
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Arts Karanja uit Kenia overleefde het coronavirus niet, hij was tegen 

vaccineren 

Arts Stephen Karanja, voorman van de Keniaanse Katholieke Doktersassociatie en fervent 
tegenstander van coronavaccinaties, is niet meer. Een paar weken nadat hij verklaarde dat 
inentingen tegen het longvirus 'totaal onnodig' zijn, heeft Karanja een besmetting zelf niet 
overleefd. 
 
De Keniaan zag meer in het inhaleren van stoom en het gebruik van 
het malariamedicijn hydroxychloroquine. Een clash tussen Karanja en het Keniaanse 
genootschap van bisschoppen leverde een officiële verklaring van de kerk op dat 
coronavaccinaties 'legaal en ethisch aanvaardbaar' zijn. 

Ook de gezondheidsautoriteiten in zijn land en de  Wereldgezondheidsorganisatie WHO 
spraken Karanja's statements tegen. De arts wilde er echter niet aan en bepleitte op 
verschillende internet fora het gebruik van alternatieve geneeswijzen. Donderdag overleed de 
gynaecoloog aan de complicaties van een coronabesmetting. Bron: AD, 1 mei 2021. 

  

Hoe corona toeslaat in het ziekenhuis: ‘Ik ben zo moe, ik ben gewassen 
én de artsen kwamen langs’  
 
Overvolle ic’s, patiënten die opnieuw moeten wachten op reguliere behandelingen. Een 
reportage vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. ‘Dit is een tragedie die niet 
goed in beeld is gebracht.’ 
 
‘Je bent sterker dan je denkt.’ Een kaart spreekt een doodzieke man bemoedigend toe. Evenals 
de slinger met klavertjes vier die aan de muur hangt en het knuffelkonijn dat aan het 
voeteneind op het bed zit. 
 
Deze patiënt heeft er geen weet van. Hij ligt in een diepe slaap, aangesloten op allerlei 
apparatuur. Een beademingsmachine duwt zijn borst op en neer. ‘Kijk, we laten familie iets 
over de persoon vertellen en foto’s ophangen. Dan zien wij wat voor persoon hij eigenlijk is’, 
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zegt ic-verpleegkundige Marloes Hoogkamer. Ze houdt een poster in de lucht met de naam 
van de man en wat persoonlijke informatie. Bron: AD, 1 mei 2021.    
 

 

Coronapatiënt Bram Belder (68) ligt sinds enkele dagen op de coronaverpleegafdeling. Terwijl 
daar 's ochtends nog plek is, stromen de bedden in de loop van de dag langzaam voller. © Arie 
Kievit 
 
 

 
 
De politie ontruimt het Ter Kamerenbos te Brussel   Beeld Belga  
 
Een verboden feest in en rond het Brusselse Ter Kamerenbos is opnieuw uitgelopen op een 
veldslag. Zo’n tweeduizend feestvierders waren in het park samengekomen voor ‘La Boum 2'. 
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De gemeente bracht uit voorzorg een enorme politiemacht van zevenhonderdvijftig agenten op 
de been, nadat een eerder illegaal feest in het park, begin april, ontaardde in rellen. 
 
Vandaag werd de sfeer in het park steeds grimmiger. Feestvierders 
gooiden rookbommetjes naar de politie. Aan het eind van de middag begon de politie met de 
ontruiming van het Ter Kamerenbos omdat 'sanitaire maatregelen niet worden gerespecteerd'. 
Daarbij werd met traangas en waterkanonnen geschoten. Bron: AD, 1 mei 2021. 
 
 

Politie massaal ter plaatse in Ter Kamerenbos 
 
De politie zal straks massaal aanwezig zijn in het Ter Kamerenbos. Zestien infanteriepelotons 
met elk veertig agenten houden zich klaar, vernam Het Nieuwsblad. Ook verschillende 
arrestatieteams in burger zullen patrouilleren in het park. In totaal zou de troepenmacht uit 
zeker zevenhonderdvijftig agenten bestaan. De stad Brussel zet daarnaast nog veertig 
stewards in, allemaal om rellen te vermijden. 
 
‘Jeugd steunen en vrijheid vieren’ 
 
Een dame met een zelfgehaakte schapenhoed legt uit: ‘Ik ben hier vandaag om de jeugd te 
steunen en de vrijheid te vieren. Het hele land wordt gegijzeld door Vandenbroucke, voor een 
virus dat niet eens erg is. Waarom proppen ze ons anders met twintig in een politiebusje als 
samenkomen zo onveilig is. Dit is niet mijn eerste manifestatie, ik ben al gepeppersprayd 
geweest. Maar ik sta in mijn recht. Deze bijeenkomst is niet illegaal, het optreden van de 
politie wel.’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorlopig is alles rustig in Ter Kamerenbos. Mensen zitten nog in hun bubbels van tien, maar 
het volk begint stilaan toe te stromen. 
 
Er weerklinken een aantal luide knallen over het grasveld, het is onduidelijk van waar het 
komt, maar het verzamelde volk juicht luid.   
 
Picnickers maken ruimte voor politie 
 
De picnickers en wandelaars met hond beginnen te vertrekken nu de politie zich verzamelt. 
Het volk neemt ondertussen beduidend toe. 
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Nurses For Freedom deelt witte rozen uit aan de jongeren die zich beginnen verzamelen en 
dansen om hun steun te betuigen. De groep dronken mannen die ‘BUKAKE’ roept krijgt geen 
bloem. 
 
Tom Meert van EuropeansUnited en Free The Children is hier vandaag ook aanwezig. Hij flyert 
voor de vreedzame manifestatie die hij organiseert op 29 mei in het Terkamerenbos. ‘Tegen 
disproportionele maatregelen, voor democratie en voor mensenrechten. Wij hebben niets te 
maken met complottheorieën zoals Bill Gates en dergelijke. Het is wel jammer dat dit nu 
gekaapt wordt.’ 
 
Ook Nurses For Freedom verzamelt zich. In een Facebookgroep met 6.000 leden werd 
opgeroepen zich in het wit te kleden en witte rozen mee te nemen om uit te delen aan de 
politie. Het doel is om een front te vormen tussen de feestvierders en de ordehandhaving. 
Sommigen dragen een wit vest dat uit een ziekenhuis lijkt te komen, maar niemand wenst 
commentaar te geven over het doel van vandaag en of ze daadwerkelijk in de zorg werken. 
 
La Boum 2 start meteen grimmig 
 
De politiehelikopter vliegt over en heel het veld zwaait enthousiast onder veel gejuich naar 
boven. Voorlopig is er effectief vooral veel “vreugde” maar gaat het er niet bijster covid-proof 
aan toe. Heel af en toe weerklinkt een bommetje. Jongeren zijn een kleine circlepit gestart en 
scanderen: ‘Waar is da feestje?’. Er ontploft nog bommetje terwijl omstanders ‘liberté’ 
scanderen.  
 
De namiddag start grimmig als de massa op de been komt en de politie zich mengt. Er 
weerklinkt boegeroep. Er wordt weer met blikjes, flessen en bolletjes gegooid. 
 
Politiecombi’s rijden het grasveld op. Heel veel smartphones worden gericht op elke daad van 
de politie. Enkele mensen maken vredestekens en komen tussen de politie en mensen staan. 
 
Maar dat grimmig sfeertje gaat weer liggen als de politie zich terugtrekt en niet meer in riot 
gear tussen het volk staat. Er wordt gezongen, gescandeerd en gedanst. Op een paar 
voetzoekers na is het vreedzaam. 

 

Reuters - Een man trekt ten aanval tegen de politie 

Een drone die overvliegt kondigt tevergeefs maatregelen af. ‘Zorg dragen voor jezelf en anderen. 
Respecteer de bubbels. Hou afstand en draag mondmasker.’ Telkens de drone over vliegt 
steken mensen hun middenvinger ernaar op. 
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Manifestanten vormen blok voor waterkanonnen 

Voor de waterkanonnen is er een kleine clash. Enkele manifestanten roepen op om water te 
spuiten: ‘On a soif’. Ze gooien met projectielen terwijl anderen hen terechtwijzen en zeggen 
dat dit vooral vreedzaam moet zijn. ‘Dat is een krachtiger signaal dan geweld.’ 

Enkele mensen vormen een ketting tussen de politie en het veld. Manifestanten vormen ook 
een blok voor de waterkanonnen, waarvan er een alvast water lekt.   

Mensen beklimmen waterkanonnen 

Er staan intussen drie waterkanonnen paraat, al komen die voorlopig niet in actie. Enkele 
mensen beklimmen de kanonnen en steken witte rozen achter de ruitenwissers. 

 
 
AP 
 
Ondertussen lijkt er sprake van een tweedeling op La Boum 2. Op het veld wordt gedanst en 
geknuffeld, voor de waterkanonnen worden leuzes gescandeerd en spandoeken 
hooggehouden. 
 

 

Marc Baert - Het waterkanon jaagt de massa het park uit 
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Politie ontruimt Ter Kamerenbos: waterkanon en politie te paard ingezet 
 
De Brusselse politie meldt op Twitter dat er wordt overgegaan tot ontruiming van het Ter 
Kamerenbos, wegens "niet naleving van de sanitaire maatregelen".  
 
Onze journalist ter plaatse meldt dat waterkanonnen en traangas worden ingezet. Er wordt 
ook gechargeerd met politie te paard.   
 
‘Hier ga ik vanavond om huilen’ 
 
Het waterkanon lijkt efficiënt. Het veld lijkt bijna ontruimd, maar de gemoederen geraken 
verhit rondom het veld. Velen vinden de actie van de politie disproportioneel, maar zagen ook 
niet waar het ontspoorde. 
 
Ezra zit in de organisatie van La Boum. Hij had zich opgesteld tussen politie en relschoppers 
en draaide zich regelmatig naar de politie om om zich te excuseren voor de voorwerpen die 
werden gegooid. “Dit is niet waar La Boum voor staat. Dit waren niet onze mensen. Wij zijn 
voor vreugde. Wij zijn niet tegen de politie. Dat het zo escaleert is om te huilen. Hier ga ik 
vanavond om huilen.” 
 
Op het veld lijkt de rust weergekeerd. Enkele mensen gooien zelfs een frisbee heen en weer. 
De politie staat echter nog steeds opgesteld op de paden errond. In een colonne rijden de 
waterkanonnen terug naar het beginpunt, het voetvolk drijft het volk ondertussen naar de 
uitgangen. 
 
Er worden nog af en toe bommetjes gegooid en ‘nazi’ geroepen maar de massa is al flink 
uitgedund. Het waterkanon wordt echter nog af en toe kort ingezet. 
 
Man aangereden door waterkanon 
 
Bij de ontruiming van het Ter Kamerenbos heeft een waterkanon van de politie een deelnemer 
van La Boum 2 aangereden. De man was even bewusteloos, maar is intussen terug bij 
bewustzijn en lijkt niet in levensgevaar. 

 

Marc Baert - De politie zet traangas in 

Politie wordt bekogeld, stapel hout staat in brand 

De politie waarschuwt, na de inzet van het waterkanon, nogmaals de menigte en vraagt hen 
het park te verlaten. Enkelen willen niet wijken. Onze journaliste stelt zelfs vast dat een fiets 
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wordt afgebroken. Met de onderdelen wordt naar de politie gegooid. Ook verkeerslichten 
moeten er nu aan geloven. 

Een deel van de massa heeft zich verplaatst naar een ander veld honderd meter verderop dat 
zich in een rookpluim hult. Ook hier wordt waterkanon en traangas ingezet. Een grote stapel 
hout en afval staat in brand. 

Enkele relschoppers blijven uitdagen 

Enkele relschoppers zijn volledig in het zwart gehuld met een zwarte kap over het hoofd. Zij 
blijven de politie uitdagen. Er verzamelt zich een nieuwe groep rond het vuur dat steeds groter 
lijkt te worden. Er wordt met glas gegooid.  

De sfeer is bijzonder grimmig. De politie zet traangas en waterkanon in, maar enkelingen 
gooien de bommetjes gewoon weer richting politie. 

Nieuwsgierigen worden gedwongen het op een lopen te zetten. Relschoppers blijven stand 
houden terwijl de politie chargeert. Bron: De Morgen, 1 mei 2021.  

 

 

Wereldwijde gebedsmarathon 

Paus Franciscus heeft het zaterdag het startsein gegeven voor een 
wereldwijde gebedsmarathon die de hele maand mei gaat duren. Gevraagd wordt te bidden 
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voor het einde van de coronapandemie. Tegelijkertijd zullen ook de mensen worden herdacht 
die zwaar zijn getroffen door de crisis. 

De geestelijk leider van de katholieke kerk hield zaterdagavond in een kapel van de Sint-
Pietersbasiliek de eerste rozenkrans-gebedsdienst, in gezelschap van ruim 150 gelovigen. De 
komende tijd zal dagelijks, in telkens een ander bedevaartsoord, een speciale dienst worden 
gehouden. Op 31 mei zal Franciscus de manifestatie afsluiten in de tuin van het Vaticaan. 
Bron: AD, 1 mei 2021.  

 

 

Drukte in de binnenstad van Dordrecht © Jeffrey Groeneweg/Qphoto 
 
 

Gezellige maar overvolle winkelstraten, gemeenten roepen op thuis te 
blijven 
 
Nederlanders grijpen het eerste weekend dat ze weer ‘vrij’ kunnen winkelen massaal aan om 
te gaan shoppen in niet-essentiële winkels. Op sommige plekken is het zo druk dat gemeenten 
mensen oproepen thuis te blijven of populaire winkelgebieden te mijden.   
Het is de eerste zaterdag dat er weer geshopt kan worden in niet-essentiële winkels zoals 
kleding- en schoenenzaken, zonder afspraak na de versoepeling van de coronamaatregelen. 
Wel geldt nog een aantal voorwaarden. Zo is een maximum aantal bezoekers toegestaan per 
25 vierkante meter. 
 
INretail, de brancheorganisatie van winkeliers,  spreekt van een ‘gezellige zaterdagdrukte’ in 
de winkelstraten. Een woordvoerder zegt dat het gezellig vol is in de winkelgebieden van steden 
als Amsterdam, Maastricht, Utrecht, Groningen, Assen en Arnhem. 
 
Bij populaire winkels staan rijen met wachtende klanten die met behulp van stickers, linten 
of dranghekken gecontroleerd naar binnen kunnen. ‘Het lijkt allemaal goed op orde. Er is ook 
een goede samenwerking met boa’s.’ 
 
In Eindhoven, Hilversum en Leiden werd ondertussen een oproep gedaan om niet meer naar 
de binnenstad te komen vanwege de drukte. 
 
Ook in Amsterdam is het op sommige plaatsen druk. In de Kalverstraat en Nieuwendijk heeft 
de gemeente om die reden eenrichtingsverkeer ingesteld. Het was voor het eerst sinds 
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december dat dat nodig was. De gemeente riep vanmiddag op om niet meer naar de 
Kalverstraat te komen. ‘Stel je bezoek uit of kies een ander winkelgebied of straat in het 
centrum.‘ 
 
In de Herestraat in Groningen mochten mensen vanwege de drukte ook maar één kant op 
lopen. In het Designer Outlet in Roermond moesten mensen tot wel vier uur wachten voordat 
ze naar binnen mochten. Ook in onder meer Leiden en Rotterdam ontstonden lange rijen voor 
de winkels.  
 

 
 

In de rij in Eindhoven © Kees Martens/DCI Media 

Volgens een woordvoerder van de gemeente Maastricht was het daar ook erg druk en stonden 
lange wachtrijen voor de winkels. ‘We zijn verkeer bij de toegangswegen meer gaan doseren 
via doseerlichten, waardoor de drukte in de binnenstad afnam. Inmiddels is het rustiger in 
het centrum.’ 

In de grensgebieden zouden ook veel Duitsers op de been zijn. Volgens RTV Oost zijn ondanks 
een oproep van de gemeente Enschede om weg te blijven, veel mensen de grens overgestoken. 
Ook de Duitse autoriteiten hadden opgeroepen om in eigen land te blijven, maar veel mensen 
gaven daar geen gehoor aan. Bron: AD, 1 mei 2021.   

 

Weer sokken en ondergoed op de weekmarkt van Oosterhout: ‘Het lijkt 
wel een eeuw geleden’  
 
Blijdschap en gezellige bedrijvigheid vulden de zaterdagse weekmarkt op de Markt in 
Oosterhout, waar de non-food kramen eindelijk weer hun waar mochten verkopen. Sokken, 
ondergoed en fournituren vonden gretig aftrek. 
 
Het is druk bij Gevers Beenmode. De heren- en damessokken vliegen de kraam uit. ‘Na zes 
maanden zijn de sokken wel versleten’, grapt de heer Gevers. ‘Het is fijn om weer op de markt 
te zijn’, glundert hij. De afgelopen tijd redde hij zich net met wat verkoop via internet. Bron: 
BN De Stem, 2 mei 2021.  
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Non-food kramen mogen weer op de weekmarkt staan. J.S. Deol (midden) kan eindelijk zijn 
kleding weer aan de man/vrouw brengen. Links Miriam Loyman en rechts Annemarie 
Westerveld. © Pix4Profs-Ron Magielse 
 
 

 
 

Coronapatiënten in Maastricht overleden nadat stroom zuurstoftoevoer 
uitvalt 
 
Twee coronapatiënten die werden behandeld op een verpleegafdeling van het UMC+ in 
Maastricht zijn overleden nadat hun zuurstoftoediening donderdagnacht was stilgevallen als 
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gevolg van een stroomstoring. Het probleem werd pas later ontdekt. Het ziekenhuis onderzoekt 
de sterfgevallen. 
 
De stroomstoring vond donderdag vermoedelijk aan het einde van de avond plaats, maar werd 
niet direct ontdekt. Zeker twee patiënten kregen als gevolg hiervan te maken met een storing 
in de zuurstoftoediening. De 76-jarige Maastrichtenaar Sjeng Wolters overleed diezelfde nacht 
nog. Een man van 67, eveneens uit Maastricht, overleed zaterdagmiddag. 
 
Christina Wolters meldde het overlijden van haar opa Sjeng gisteren op Facebook. ‘Mijn opa 
helaas vandaag moeten afgeven door een grote fout van UMC+. Een stroomstoring op de long-
ic waar geen alarm is afgegaan en ook geen noodvoorzieningen zijn aangesproken!‘ schrijft de 
kleindochter in een post op Facebook. 
 
Volgens Wolters werd het probleem pas door de nachtdienst ontdekt. ‘Dus veel te laat! Dit 
heeft het leven gekost van mijn opa en misschien zijn er nog andere slachtoffers hieraan 
overleden.‘ 

 

 

Foto ter illustratie: een coronapatiënt op de intensive care in het Maastricht UMC+ © Reuters 
 
 
Een woordvoerder van het ziekenhuis noemt de incidenten in dagblad De Limburger 'heel 
dramatisch'. Normaliter gaat bij een stroomstoring een alarm af en is er een 
noodstroomvoorziening. 
 
De woordvoerder  benadrukt dat nog moeten worden vastgesteld of de overlijdens direct 
verband houden met de stroomstoring. Dat wordt onderzocht. De sterfgevallen zijn gemeld bij 
de inspectie. 
 
‘Helaas krijgen we onze opa er niet mee terug maar deze fout had nooit mogen gebeuren!‘ 
schrijft Christina Wolters op Facebook. ‘Je laatste kans is je ontnomen. Hopelijk heb je nu 
rust. Kan het nog altijd niet geloven.‘ 
 
Kizzy Magdelijns, een nichtje van het 67-jarige slachtoffer zegt in de krant het ziekenhuis te 
willen aanklagen voor nalatigheid. Haar oom werd maandag opgenomen.  ‘Drie dagen later 
ging het hartstikke goed met hem. Zelfs de longarts was verbaasd dat hij zich er zo goed 
doorheen sloeg. En een dag later, op vrijdag, zei een arts opeens dat hij in de laatste fase zat. 
Hoe kan dit nu?‘ 
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De familie is pas daarna op de hoogte gebracht van de storing. ‘Zijn lichaam had een enorme 
klap gekregen. Hij heeft bijna twee dagen keihard geknokt. Maar het mocht niet baten.‘ Bron: 
AD, 1 mei 2021.    
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NU’91 reageert op drama in ziekenhuis in Maastricht 
 
De stroomstoring in het ziekenhuis in Maastricht, waardoor mogelijk twee patiënten zijn 
overleden, is ‘een drama voor de familie en de mensen zelf, en traumatisch voor de 
zorgmedewerkers die op die avond hebben gewerkt’, zegt de medische vakbond NU'91. 
 
De gedeeltelijke stroomstoring gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag en trof een 
kamer met vier patiënten op een verpleegafdeling van het ziekenhuis Maastricht UMC+. Een 
machine die zuurstof toedient viel uit. De toestand van twee patiënten ging achteruit en 
uiteindelijk overleden ze. 
 
NU'91 gaat ervan uit dat het een ‘rare, stomme en vervelende samenloop van 
omstandigheden’ was. Toch zou de enorme coronadrukte op de verpleegafdelingen ook een rol 
kunnen hebben gespeeld. ‘Als het heel druk is, ga je alleen achter alarmbellen aan. Dan ben 
je niet elk kwartier bij patiënten. Als je minder werkdruk hebt, loop je vaker een kamer binnen 
en kijk je vaker hoe het met patiënten is. Dat is absoluut een feit. Dan zou het misschien 
sneller zijn ontdekt. Maar het is te kort door de bocht om te zeggen dat het dan de oorzaak 
hiervan is. Ik begrijp dat de stroomstoring binnen een uur is ontdekt, dat is vrij snel’, aldus 
een woordvoerder van NU'91. Bron: AD, 3 mei 2021. 
 

 

 
 
 

Enschede roept Duitsers op: kom niet shoppen op Dag van de Arbeid 
 
Duitsers zijn normaal gesproken een geliefde gast op 1 mei, de Dag van de Arbeid. In Duitsland 
een officiële feestdag, die onze oosterburen graag in Enschede komen vieren. Maar dit jaar 
vanwege corona liever niet, zegt de gemeente Enschede, die Duitsers daarom oproept om in 
eigen land te blijven. 
 
‘We willen de Duitsers heel graag ontvangen, maar op dit moment even niet’, zegt een 
woordvoerder van de gemeente Enschede. Daarvoor is het aantal coronabesmettingen nog te 
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hoog. De gemeente wil voorkomen dat de binnenstad zaterdag volloopt. Normaal gesproken 
steken er veel Duitsers de grens over op deze dag, in Duitsland zijn dan alle winkels dicht. 
 
Burgemeester Onno van Veldhuizen deed daarom in de Duitse media al de oproep om niet te 
komen. Ook aan Duitse kant vragen de autoriteiten om in eigen land te blijven. De 
maatregelen zijn daar ook naar. Wie vanuit Duitsland naar Nederland komt en vervolgens 
terug naar huis wil, moet een negatieve coronatest kunnen tonen. De gemeente Enschede 
verwacht zaterdag geen grote toeloop vanuit Duitsland.  
 
De kans is wel aanwezig dat het druk wordt in de binnenstad op de eerste zaterdag dat de 
terrassen en de winkels weer open zijn. Enschede heeft geen plannen om parkeergarages dicht 
te doen of minder parkeerplekken aan te bieden om mensen uit de stad te houden, zoals 
onlangs door het kabinet tijdens een coronapersconferentie werd gesuggereerd. Bron: 
Tubantia, 30 april 2021. 

 

Duitsers negeren advies en trekken naar Enschede 

Ondanks het advies en de waarschuwing aan Duitse toeristen om niet de grens over te steken, 
zijn er momenteel veel Duitsers in Enschede te vinden. Velen konden het niet laten om een 
dagje in Nederland te gaan shoppen. Er vormen zich rijen van wel honderd meter voor winkels 
als Zara en Primark. Bron: De Telegraaf, 1 mei 2021.  

 

Duitse politie brengt extra versterking op de been voor protesten 

De politie in veel Duitse steden heeft extra versterking op de been gebracht omdat er gevreesd 
wordt dat aangekondigde betogingen uit de hand lopen. In Berlijn zijn er 5600 politieagenten 
actief. In de stad zijn op verschillende plekken en tijden in het weekeinde twintig 
demonstraties aangemeld. 
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De Dag van de Arbeid is traditioneel een dag van bijeenkomsten van linkse partijen en 
vakbonden, maar aangenomen wordt dat er veel tegenstanders van de strenge 
coronamaatregelen hun ongenoegen zullen uiten. In Duitsland is de kritiek op de vele 
beperkingen sterk gegroeid nadat bondskanselier Angela Merkel het beleid naar zich heeft 
toegetrokken om zonder tussenkomst van de regionale autoriteiten strenge beperkingen te 
kunnen opleggen, inclusief de ’gehate’ avondklok. Daar was vrijdagavond al een betoging tegen 
in Berlijn. Veel Duitsers vinden de coronamaatregelen buitensporig en schadelijker dan het 
virus. Er zijn circa tweehonderd klachten ingediend tegen Merkels ’noodrem’ bij het 
constitutionele hof in Karlsruhe. 

De overkoepelende vakbondsfederatie DGB houdt traditiegetrouw een grote bijeenkomst in 
Hamburg. In Berlijn wordt een links protest met 10.000 deelnemers verwacht om 18.00 uur. 
Er is ook een betoging aangemeld van de critici van de lockdown die zich Querdenker 
(Dwarsdenkers) noemen. Daarnaast staan er ook demonstraties gepland over onder meer het 
afschaffen van de maximumhuren in de Duitse hoofdstad en het migratiebeleid. De eerste 
demonstraties in Berlijn zijn zaterdagmorgen van start gegaan. Bron: De Telegraaf, 1 mei 
2021.  

In Berlijn zijn manifestaties ontaard in geweld 

In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn manifestaties op de Dag van de Arbeid ontaard in 
geweld tussen demonstranten en politie. Pas laat in de avond keerde de rust geleidelijk terug. 
Ook in andere steden vonden bijeenkomsten plaats waar de coronamaatregelen vaak niet 
werden opgevolgd. 

In de Berlijnse buurt Neukölln kwamen volgens de politie 5.000 mensen bijeen. Anderen 
spreken over 20.000 mensen. Aanwezigen gooiden flessen en stenen naar de agenten. Die 
werden aangevallen toen ze de daders probeerden te isoleren. Vuilnisbakken werden in brand 
gestoken. De politie gebruikte pepperspray om zich te verdedigen. 

Drie agenten raakten gewond nadat vuurwerk werd afgestoken. De politie verrichte diverse 
arrestaties. 

Linkse actievoerders zwaaiden met vlaggen of hadden zich gewapend met protestborden. Ze 
schreeuwden leuzen tegen de politie. Die riep met megafoons de demonstranten op zich aan 
de coronaregels te houden, waaronder anderhalve meter afstand van elkaar. Velen trokken 
zich daar niets van aan en eisten onder meer onmiddellijke hervatting van het sociale leven en 
vrij baan voor sportclubs. Bron: AD, 2 mei 2021. 

 

 © EPA — Berlijn  
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Duitsland registreerde vorig jaar een golf van 'coronageweld', waarbij de politie, de Staat 
en gezondheidsinstanties, het mikpunt waren. Er is in totaal sprake van 3559 van 
dergelijke politiek gemotiveerde delicten. Uit onvrede over de geldende 
coronamaatregelen overtraden de daders, tijdens protesten, onder meer de regels voor 
bijeenkomsten of deden aan opruiing. In confrontatie met de politie of groepen onderling 
raakten ook mensen gewond. Bron: AD, 4 mei 2021. 

 

 

De Dag van de Arbeid in Shanghai  © AFP 
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Miljoenen Chinezen ‘vieren’ Dag van de Arbeid, duizenden mensen 
protesteren wereldwijd 
 
Wereldwijd staan veel landen stil bij de Dag van de Arbeid, terwijl deze dag in Nederland vrij 
stilletjes voorbij gaat. In veel Europese landen zijn vandaag duizenden mensen de straat 
opgegaan om te protesteren. In China is het een evenement dat maar liefst vijf dagen duurt.  
 
Maar wat is de ‘Dag van de Arbeid’ eigenlijk precies? De naam geeft natuurlijk al veel weg: het 
is de dag waarop het werk van de arbeidersklasse in de schijnwerper wordt gezet en waarop 
tegelijkertijd wordt aangehaakt bij de internationale arbeidersbeweging. De Dag van de Arbeid 
is aan het einde van de negentiende eeuw in het leven geroepen. 
 
Uit recent onderzoek van Nationale Vacaturebank, uitgevoerd in samenwerking met 
onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht onder ruim duizend respondenten, blijkt dat 
ruim de helft (52 procent) van de ondervraagden vindt dat 1 mei in het teken zou moeten 
staan van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Slechts vijf procent vindt het nog belangrijk dat 
de 8-urige werkdag gevierd wordt. 
 
In andere landen wordt de Dag van de Arbeid grootser aangepakt. In Franse steden zijn 
zaterdag duizenden mensen de straat opgegaan voor ‘1 mei-protesten’. Betogers uitten 
ondanks nationale coronamaatregelen hun onvrede over onder meer de overheidsplannen om 
werkloosheidsuitkeringen aan te passen. In het hele land waren ruim driehonderd 
demonstraties gepland, onder meer in Parijs, Lyon, Nantes, Lille en Toulouse. 
 
De ‘1 mei-protesten’ werden ook bijgewoond door de linkse politicus Jean-Luc Melenchon en 
de rechtse troef Marine le Pen, die beiden president Emmanuel Macron hopen te verslaan bij 
de presidentsverkiezingen van volgend jaar. 
 
In Berlijn zijn demonstranten serieus slaags geraakt met de politie. Pas laat in de avond keerde 
de rust geleidelijk terug. In andere Duitse steden waren er slechts wat incidentele voorvallen 
tijdens evenementen van zowel linkse als rechtse organisaties. Volgens de politie verzamelden 
zo’n vijfduizend betogers zich zaterdag in de Berlijnse wijk Neukölln. De ordebewakers waren 
voorbereid op de komst van tweemaal zoveel mensen. Sommige bronnen meldden dat dat 
aantal ruimschoots werd gehaald.  

 
Ook in België, Kenia en veel andere landen over de hele wereld vinden er protesten plaats. 
Duizenden mensen zijn de straat opgegaan om aandacht te vragen voor de zwakste leden van 
de samenleving, die door de coronapandemie extra hard worden getroffen. 
 
In China reizen zaterdag miljoenen mensen door het land om de Dag van de Arbeid te vieren. 
Mensen bezoeken toeristische trekpleisters, eten in restaurants en brengen een bezoekje aan 
hun familie. De op een na grootste economie van de wereld verwacht tijdens de Dag van de 
Arbeid, die in China vijf dagen duurt, ongeveer 265 miljoen reizen met de auto, trein en boot. 
Die cijfers komen weer in de buurt van de getallen uit 2019, voordat het land midden in de 
coronacrisis zat. Bron: AD, 1 mei 2021. 



193 

 

 

1 mei-protesten in Parijs, Frankrijk  © EPA  

Erasmus MC leidt onderzoek naar trombose door vaccins 

De ernstige bijwerking van de vaccins van AstraZeneca en Janssen wordt nog altijd niet 
begrepen. Het is inmiddels duidelijk dat de zeldzame combinatie van een trombose in het 
brein die gepaard gaat met een tekort aan bloedplaatjes wordt veroorzaakt door een auto-
immuunreactie. Maar het is niet bekend waardoor deze reactie in gang wordt gezet. 

Theorieën zijn er te over, maar we weten het niet, zeggen Marieke Kruip en Eric van Gorp, 
hematoloog en viroloog in het Erasmus MC zaterdag in Trouw. ‘Er zijn veel oorzaken denkbaar. 
We moeten waken voor een tunnelvisie en niet te snel inzoomen op één verklaring.’ 

Een maand geleden schreef de Duitse trombose-expert Andreas Greinacher dat alle patiënten 
antistoffen hadden aangemaakt tegen een eiwit van hun bloedplaatjes. Door die afweerreactie 
klonterde het bloed. Vorige week beweerde Greinacher dat de reactie werd getriggerd door 
vervuilingen in het vaccin, zoals humane eiwitten die tijdens het productieproces waren 
achtergebleven. Bron: De Telegraaf, 1 mei 2021. 

Dat de zeldzame combinatie van trombose in het brein die gepaard gaat met een tekort 
aan bloedplaatjes wordt veroorzaakt door een auto-immuunreactie is inmiddels wel duidelijk. 
Wat dat in gang zet, blijft vooralsnog een raadsel. 

Een mogelijke verklaring, volgens de Duitse trombose-expert Andreas Greinacher is dat alle 
getroffen patiënten door vervuilingen in de vaccins antistoffen hebben aangemaakt tegen een 
eiwit van hun eigen bloedplaatjes. 

Dat veroorzaakte volgens hem het klonteren van het bloed. ‘We moeten waken 
voor een tunnelvisie en niet te snel inzoomen op één verklaring’, aldus de artsen. 
Het Erasmus MC leidt het onderzoek naar trombose door de vaccins. Bron: 1 mei 2021.   
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Forse stijging aantal jongere coronapatiënten in ziekenhuizen 

In deze coronagolf liggen er in de ziekenhuizen veel meer jongere patiënten, tussen de dertig 
en vijftig jaar oud. Niet alleen daalt de gemiddelde leeftijd van covidpatiënten, mede door 
vaccinatie van ouderen, maar ook in absolute zin is er sprake van een forse stijging van het 
aantal ernstig zieke jonge mensen dat ziekenhuiszorg nodig heeft. De Britse variant van het 
virus is een mogelijke oorzaak van hogere ziekenhuisopname, schrijft Trouw. 

De stijging van jonge patiënten doet zich voor op zowel de intensive care (ic) als de 
verpleegafdelingen en houdt geen gelijke tred met de toename van het aantal besmettingen. 
Oftewel: er liggen nu meer mensen door corona in de ziekenhuizen dan je op basis van eerdere 
pieken zou verwachten, en met name patiënten met een lagere leeftijd. 

Zo werden in maart en april (tot de 29ste) van dit jaar 294 coronapatiënten tussen de dertig 
en vijftig jaar opgenomen op de ic, ten opzichte van 263 in dezelfde maanden vorig jaar, toen 
de piek aan patiënten door de eerste golf in totaal veel hoger lag. Bron: De Telegraaf, 1 mei 
2021.  

‘Ik doe niet meer mee'-artiest (36) met corona in ziekenhuis 
 
Een 36-jarige artiest uit Den Haag die vorig jaar vol overgave meedeed aan de coronakritische 
beweging #ikdoenietmeermee, is deze week met coronaverschijnselen opgenomen in het 
ziekenhuis. Het gaat om Rachel Velberg, de vaste mc van dj Paul Elstak. Haar 
boekingskantoor bevestigt telefonisch dat ze besmet is geraakt met het virus, maar wenst 
verder geen commentaar te geven. ‘Dat is aan haar.’ 
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Boosghe op Instagram  © Instagram   
 
 
De vrouwelijke mc lag enige tijd in het ziekenhuis, omdat zij last kreeg van 
ademhalingsproblemen. Inmiddels is zij weer naar huis en doet ze het rustig aan. De Haagse, 
in de artiestenwereld beter bekend als MC Boogshe, benadrukt dat een besmetting met het 
coronavirus ‘gewoon geen grap’ is. ‘Het is super druk in het ziekenhuis, ze nemen niet meer 
zomaar mensen op. Mijn zuurstofgehalte in mijn bloed was op het randje, ze geven aan dat ik 
op een keerpunt zit. Of het gaat nu goedkomen, of het wordt toch een opname. Ik hoop op het 
eerste’, schrijft ze in haar Instagram Stories. ‘De longfoto’s waren gelukkig goed. Ik ben 
inmiddels weer thuis, dankjewel voor alle lieve berichtjes', laat de mc aan haar ruim 22.000 
volgers weten. 
 
Het coronavirus slaat de laatste tijd vaker toe bij dertigers als Velberg. In deze coronagolf 
blijken nu veel meer jongere patiënten in de ziekenhuizen te liggen, vaak van tussen de dertig 
en vijftig jaar oud. Niet alleen daalt de gemiddelde leeftijd van Covid-patiënten, mede door 
vaccinatie van ouderen, maar ook in absolute zin is er sprake van een forse stijging van het 
aantal ernstig zieke jonge mensen dat ziekenhuiszorg nodig heeft. De Britse variant van het 
virus is een mogelijke oorzaak van hogere ziekenhuisopname, schrijft Trouw vandaag. 
 
De stijging van jongere coronapatiënten als Velberg doet zich volgens Trouw voor op zowel de 
intensive care (ic) als de verpleegafdelingen en houdt geen gelijke tred met de toename van 
het aantal besmettingen. Oftewel: er liggen nu meer mensen door corona in de ziekenhuizen 
dan je op basis van eerdere pieken zou verwachten, en met name patiënten met een lagere 
leeftijd. 
 
Zo werden in maart en april (tot de 29ste) van dit jaar 294 coronapatiënten tussen de 30 en 
50 opgenomen op de ic, ten opzichte van 263 in dezelfde maanden vorig jaar, toen de piek aan 
patiënten door de eerste golf in totaal veel hoger lag. 
 
Het boekingskantoor van Velberg heeft inmiddels telefonisch bevestigd dat ze besmet is 
geraakt met het virus. Gevraagd om een nadere toelichting houdt haar boekingskantoor de 
kaken stijf op elkaar. Volgens dj Paul Elstak heeft Velberg geen behoefte om interviews te 
geven over haar ziekteverloop. Beide artiesten sloten zich vorig jaar september samen aan bij 
de beweging #ikdoenietmeermee, om zich zo te verzetten tegen de coronamaatregelen. 
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Dat deden ze door middel van filmpjes die ze op Instagram en Facebook plaatsten. ‘Alleen 
samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee’, zeiden onder meer Famke 
Louise, Bizzy, Tim Douwsma en Gers Pardoel. Nadat er een storm aan kritiek losbarstte, 
trokken bijna alle deelnemers zich terug. Famke Louise, een van de bekende gezichten achter 
de beweging, bood kort daarna haar excuses aan en startte samen met ic-arts Diederik 
Gommers een coronacampagne. Bron: AD, 1 mei 2021.    
 
 

 
 
 

Tien procent van inwoners Republic (VS) positief getest op coronavirus 
vanwege indoor evenement 
 
Zo'n tien procent van de inwoners van Republic, een kleine stad in het noorden van 
Washington in de Verenigde Staten, is positief getest op het coronavirus. De uitbraak is terug 
te voeren op een groot indoor evenement dat afgelopen maand plaatsvond. Bij de festiviteiten 
die van 9-11 april plaats hadden, behoorden een diner, livemuziek en een jaren tachtig 
karaoke-avond. 
 
Medewerkers van het Ferry County Memorial ziekenhuis in Republic hebben meer dan 
honderd besmette gevallen bevestigd. Vrijdag overleed één van de besmette feestgangers. 
Sommige patiënten moesten vanwege een gebrek aan capaciteit worden overgebracht naar 
naburige plaatsen Wenatchee en Yakima. 
 
Volgens Richard Garcia, hoofd geneeskunde in het ziekenhuis, is de situatie nijpend. De 
toename van het aantal patiënten in combinatie met de extra testen en vaccinaties, groeit het 
personeel in het kleine ziekenhuis boven het hoofd. 
 
Garcia zei dat patiënten die naar de eerste hulp komen ernstigere symptomen hebben dan 
aan het begin van de pandemie. Vooral ook veel jonge mensen melden zich op de eerste hulp 
met kortademigheid en longontsteking. 
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Volgens het gezondheidsdistrict heeft pas minder dan een kwart van de ruim duizend 
inwoners een vaccin gehad, maar de sinds de uitbraak is de belangstelling voor een 
vaccinatie aanzienlijk toegenomen. Bron: AD, 2 mei 2021.   
 
 

 
 
De regels voor winkelbezoek zijn versoepeld en klanten hoeven niet meer van te voren te 
reserveren. Hoe verloopt het eerste weekend op de meubelboulevard? Zoeken naar een plek 
en eindelijk weer volle parkeerplaatsen op de woonboulevard. © Pix4Profs-Ron Magielse 
 

 
Woonboulevard Breda stroomt vol: ‘Geld dat niet in vakantie wordt 
gestoken gaat snel op aan nieuwe keuken of woonkamer’ 
 
Net zoals de rest van de stad stroomde ook de woonboulevard dit weekend weer vol met 
bezoekers zonder afspraak. Een mooie opsteker voor een sector die sowieso best aardige cijfers 
heeft gedraaid in een coronajaar zonder vliegvakanties. 
 
Spreken over een festivalsfeer is wat overdreven, maar druk is het wel bij de woonboulevard 
afgelopen weekend. Zowel bij de Leen Bakker als de McDonald’s staan rijen mensen en bij de 
parkeerplaats is het soms vechten om een plekje. Ook bij woonwinkel Rofra Home is deze 
drukte niet onopgemerkt gebleven. ‘Je merkt dat mensen weer blij zijn dat ze kunnen shoppen 
zonder afspraak. Gewoon die vrijheid om spontaan ergens naartoe te gaan’, verklaart verkoper 
Monique Gordeijn. Bron: BN De Stem, 2 mei 2021. 
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Nederland in Verzet loopt protestmars door Amsterdam 
 
De gemeente Amsterdam heeft voor vandaag een noodverordening ingesteld voor 
het Leidseplein en de directe omgeving. Dit betekent dat iedereen op of nabij het plein 
gefouilleerd mag worden door de politie. Ook terrassen op het plein zullen vandaag dicht 
blijven. 
 
Amsterdam is bang voor grote groepen voetbalsupporters, omdat Ajax mogelijk later vandaag 
de landstitel binnensleept in de wedstrijd tegen FC Emmen. 
 
‘De coronaregels gelden nog altijd, het aantal besmettingen is ook in Amsterdam zorgelijk 
hoog. Grote groepen zijn een gevaar voor de volksgezondheid. Op overtredingen van de 
coronaregels kunnen boetes volgen en bij excessen treedt de politie op. De driehoek maakt 
zich zorgen dat groepen mensen zondag naar Amsterdam komen en roept iedereen op 
om grote groepen en drukte te vermijden.’, zo laat de gemeente Amsterdam weten. 
 
In de binnenstad van Amsterdam vindt een protestmars tegen de 
coronamaatregelen plaats. De mars begon zondag om 12.00 uur bij het Centraal Station en 
de betogers maken dan een ronde over onder meer de Dam, het Rembrandtplein, het 
Leidseplein en het Spui. Uiteindelijk moet de optocht via de Stopera en Nieuwmarkt weer 
eindigen op de Dam.  
De mars wordt georganiseerd door dezelfde mensen die eerder demonstraties op het 
Museumplein organiseerden. Daarbij greep de politie vaak in. Momenteel is het Museumplein 
afgesloten omdat het plein een nieuwe grasmat krijgt.  

De gemeente Amsterdam is bang voor grote drukte vandaag. Vanmiddag vindt ook de 
mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax plaats. De gemeente heeft mensen opgeroepen om 
grote groepen en drukte te vermijden. Voor het Leidseplein geldt een noodverordening.  
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Actiegroep Nederland in Verzet heeft met ongeveer duizend deelnemers een protestmars door 
Amsterdam gelopen. De demonstranten wilden met 'The Walk of Freedom' hun standpunt 
tegen onder meer de coronamaatregelen duidelijk maken.  
 
Onderweg riepen deelnemers omstanders op zich aan te sluiten en daarbij hun mondkapjes 
af te doen. Daarbij klonk regelmatig de leus 'Liefde, vrijheid, geen dictatuur'. Er waren veel 
Nederlandse vlaggen te zien en sommigen waren op de fiets. Er klonk onderweg veel muziek 
en er waren net als bij voorgaande demonstraties veel gele paraplu's te zien. 
 
Volgens een woordvoerder van de gemeente is de protestmars rustig verlopen en zijn er geen 
arrestaties verricht. Het groepje nablijvers op de Dam is voor de gemeente niet 
noemenswaardig. ‘Wat ons betreft is de protestmars geëindigd. Die is vreedzaam verlopen. Het 
is keurig gegaan.’ Bron: AD, 2 mei 2021. 

© ANP — Deelnemers aan de mars uitten hun onvrede over de coronamaatregelen. 

Tien leden van een Nederlandse studentenvereniging kregen boete in 
België 

Tien leden van een Nederlandse studentenvereniging hebben een boete gekregen in 
het Belgische Ham omdat ze de coronaregels schonden. De studenten waren voor een 
uitstapje in een Airbnb in de plaats die ongeveer veertig kilometer ten zuidwesten van 
Eindhoven ligt. Ze behoorden volgens de Belgische autoriteiten weliswaar tot dezelfde 
vereniging maar niet tot dezelfde toegestane 'bubbel'. 

De plaatselijke politie heeft daarom een einde aan hun vakantie gemaakt en elk een 
coronaboete van tweehonderdvijftig euro meegegeven. De eigenaar van de Airbnb wordt 
vervolgd omdat hij wist hoe de vork in de steel zat en zich zo ook aan overtredingen van 
coronamaatregelen schuldig heeft gemaakt. Bron: AD, 2 mei 2021.  
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De gemeente Venlo roept zondagmiddag op niet meer naar het centrum te komen. Het is te 
druk in de binnenstad. 
 
De gemeente gaat per direct de parkeergarages afsluiten. Auto's kunnen er alleen nog uit, 
maar niet meer in. Verkeer dat toch naar het centrum wil, wordt teruggeleid. Bron: AD, 2 mei  
2021.   
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Illegaal feest beëindigd in Helmond 

De politie heeft zondag rond 17.00 uur een illegaal feest beëindigd in een bedrijfspand in 
Helmond. Toen agenten ter plaatse kwamen waren er ongeveer dertig mensen aanwezig, maar 
bij aankomst zag de politie een aantal auto's wegrijden van het gebouw. 

De politie kreeg meldingen van veel mensen die samen waren gekomen in een gebouw aan de 
Hortsedijk in de Brabantse stad. Agenten besloten naar binnen te gaan, waar zij de 
feestgangers aantroffen. Drie mensen serveerden hapjes en drankjes en er stond muziek aan. 

Voor de gemeente wordt een rapport opgemaakt en de organisator van het feest heeft een 
boete gekregen. Bron: AD, 2 mei 2021. 

 

 
Opnamestop VieCuri-ziekenhuis in Venlo na dag beëindigd 
 
Ziekenhuis VieCuri in Venlo heeft zondag de opnamestop beëindigd die het zaterdag invoerde. 
Het ziekenhuis moest op de maatregel overgaan door een hoge instroom van patiënten op de 
spoedeisende hulp, maar inmiddels is de situatie weer onder controle. Patiënten kunnen sinds 
zondag 17.00 uur weer op reguliere wijze worden opgenomen bij VieCuri. 
 
Een woordvoerder liet eerder zondag weten dat het ziekenhuis vol ligt, waardoor een zeer 
uitzonderlijke en knellende situatie was ontstaan. ‘Dit komt bijna nooit voor.’ Op het moment 
van invoeren, zaterdagmiddag om 13.00 uur, was nog niet duidelijk hoe lang de maatregel 
van kracht zou blijven. 
 
Voor acute gevallen, zoals ernstige ongevallen, was een uitzondering gemaakt. Met Ambulance 
Zorg en Huisartsenpost werden afspraken gemaakt om nieuwe patiënten naar omliggende 
ziekenhuizen te brengen. Bron: AD, 2 mei 2021.  
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Update RIVM 
 

 
 
Er zijn afgelopen etmaal zijn 5534 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Door een 
technische storing zijn er minder meldingen doorgekomen. Hierdoor valt het cijfer nu lager 
uit dan in werkelijkheid en vallen de cijfers komende dagen hoger uit. 

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
46.673 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 6668 bevestigde 
besmettingen per dag. Het weekgemiddelde was de afgelopen veertien dagen niet zo laag, wat 
mogelijk wordt veroorzaakt door de storing. Het aantal besmettingen op zaterdag is bijgesteld 
naar 5819, ook deze cijfers zijn lager door de storing. 

Amsterdam telde met 381 de meeste positieve tests. Rotterdam volgt, daar kregen 266 
inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Den Haag werden 193 
besmettingen vastgesteld en in Nijmegen waren het er 124. 

Het aantal gemelde sterfgevallen was het afgelopen etmaal drie. Sterfgevallen worden soms 
pas na een tijdje doorgegeven. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 123 
sterfgevallen, wat neerkomt op bijna 18 per dag. 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zondag 2600 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 38 
minder dan zaterdag toen de daling van het aantal coronapatiënten inzette na zes dagen van 
stijging. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Het aantal Covid-patiënten op de intensive care is met zeven gedaald naar 804. Dat 
schommelt al ruim twee weken tussen de 800 en 850. Het aantal coronapatiënten op de 
verpleegafdeling daalde het afgelopen etmaal met 31 patiënten naar 1796. 

De instroom is gedaald ten opzichte van afgelopen dagen. Afgelopen etmaal zijn 214 nieuwe 
coronapatiënten opgenomen op een verpleegafdeling of intensive care, 106 minder dan 
zaterdag. Vergeleken met vorige week is het gemiddeld aantal nieuwe opnames ongeveer gelijk. 
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‘We verwachten dat de bezetting de komende week hoog blijft en mogelijk verder toeneemt’, 
stelt het LCPS.  

De dagelijkse besmettingscijfers die het RIVM iedere middag doorgeeft zullen zondagmiddag 
waarschijnlijk niet up-to-date date zijn en daarmee lager dan in werkelijkheid. Net als 
zaterdag zullen de cijfers ook zondag worden beïnvloed door een aanhoudende storing, 
verwacht een woordvoerder van het RIVM. 

Door de storing hebben niet alle GGD'en dit weekend alle meldingen van positieve testen door 
kunnen geven. ‘De storing is groter dan zaterdag werd voorzien, wat inhoudt dat we ook 
vandaag een onder-percentage verwachten’, aldus de woordvoerder. Bron: AD, 2 mei 2021. 

 

@ Reuters 

Crocs maken comeback: nog nooit zoveel ‘klompen met gaatjes’ 

verkocht 

Crocs-schoenen maken een comeback. Het bekende klompenmodel met gaatjes, dat menig 
modestylist verafschuwt, wordt massaal verkocht. Volgens CEO Andrew Rees is de vraag naar 
Crocs zelfs 'groter dan ooit'.  

Het bedrijf achter Crocs heeft een recordkwartaal achter de rug. Het bedrijf realiseerde in de 
eerste drie maanden van dit jaar een omzet van 460 miljoen dollar (381 miljoen euro). Dat is 
64 procent meer de 281 miljoen dollar (233 miljoen euro) van vorig jaar en de 415 miljoen 
dollar (344 miljoen euro) die analisten hadden verwacht. De netto kwartaalwinst kwam uit op 
98,4 miljoen dollar (81,4 miljoen euro), tegen 11 miljoen dollar (9,1 miljoen euro) in dezelfde 
periode vorig jaar. De onlineverkoop steeg met 75 procent. 

Ook de omzetverwachting voor de rest van het jaar schiet omhoog, berichten Amerikaanse 
media. Voor het volledige boekjaar verwacht Crocs een omzetgroei met veertig of vijftig procent. 
Eerder dit jaar was dat nog twintig à vijfentwintig procent.  

De oorzaak vormt volgens Rees de coronapandemie, waardoor thuiswerk de norm werd en 
veel mensen kozen voor de comfortabele schoen. Maar aan de andere kant zijn Crocs ook 
populair bij beroemdheden als zangers Justin Bieber en Post Malone. Muzikant Questlove 
droeg zijn gouden sloffen afgelopen maand zelfs op de rode loper tijdens de Oscaruitreiking. 
Bron: AD, 2 mei 2021. 
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Afgelopen jaar daalde het aantal passagiers in de luchtvaartbranche 

Door de coronacrisis is het aantal passagiers in de Nederlandse luchtvaartsector het afgelopen 
jaar met 82,6 procent gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) reisden 
er tussen maart vorig jaar en februari dit jaar 14,1 miljoen mensen van en naar een van de 
vijf nationale luchthavens in Nederland. 

De enorme daling is te wijten aan de reisbeperkingen die de overheid oplegde om de 
besmettingen met het coronavirus in te dammen. Na een eerste verbod op passagiersvluchten 
uit risicogebieden zoals Italië en China daalde het aantal passagiers half maart 2020 
meteen met bijna twee derde naar ruim 385.000 per week. 

De weken erna, nadat wereldwijd lockdowns waren afgekondigd, daalde dit aantal verder. Half 
april was het aantal passagiers met bijna vijf en twintigduizend per week het laagst, een jaar 
eerder waren dat er nog 1,6 miljoen. 

Veel minder effect hadden de coronamaatregelen op het vrachtvervoer door de lucht, dat met 
3,7 procent slechts licht daalde. Vanwege vliegbeperkingen werden de eerste maanden van de 
coronacrisis weliswaar minder goederen door de lucht vervoerd, maar vanaf eind september 
steeg dat en werd er zelfs meer vracht vervoerd met het vliegtuig dan in dezelfde periode een 
jaar eerder. 

In het vierde kwartaal kwam de hoeveelheid luchtvracht uit op 457.000 ton goederen, bijna 
vijf procent meer dan in dezelfde periode van 2019.  
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© ANP — Bij de KLM verdwenen duizenden banen als gevolg van de coronacrisis. 
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Viruswaarheid eist in kort geding afschaffing coronamaatregelen 

Actiegroep Viruswaarheid staat wederom tegenover de Nederlandse overheid in de rechtbank 
in Den Haag. Maandag eist Viruswaarheid in een kort geding afschaffing van alle resterende 
coronamaatregelen. 

Aanvankelijk zou het kort geding alleen gaan over de afschaffing avondklok, ondanks dat deze 
vorige week na drie maanden is afgeschaft. Inzet zou zijn dat de avondklok niet nogmaals 
ingezet zal worden. 

Na afschaffing van de avondklok verzocht de Staat om intrekking van de zaak. 
Viruswaarheid weigert dit en grijpt het kort geding nu aan om de vordering uit te breiden en 
de voorzieningenrechter te vragen alle overige coronamaatregelen te beëindigen. 
‘De bezwaren tegen de avondklok gelden voor alle coronaregels die grondrechten en vrijheden 
inperken’, zegt jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid. 

Viruswaarheid had al eerder een kort geding aangespannen over de avondklok, en won dit tot 
veler verbazing. De overheid ging in allerijl in beroep en nog dezelfde dag was de avondklok 
weer in ere hersteld. 

De zitting begint maandag om 11.00 uur en is te volgen via een livestream. Bron: AD, 3 mei 
2021. 

De actiegroep Viruswaarheid eist maandag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag 
afschaffing van alle resterende coronamaatregelen. Aanvankelijk zou het kort geding alleen 
gaan over de avondklok, maar de actiegroep heeft besloten de vordering uit te breiden naar 
alle vrijheidsbeperkende maatregelen.  
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Voorman Willem Engel van Viruswaarheid en advocaten Jeroen Pols en Gerben van de Corput 
in het gerechtshof tijdens het hoger beroep tegen het inreisverbod zonder negatieve PCR-test 
en het testbeleid. Ⓒ ANP/HH 
De avondklok liep woensdagochtend na ruim drie maanden af. De Staat verzocht daarom tot 
intrekking van het kort geding. Viruswaarheid weigert dit en grijpt het kort geding nu aan om 
de voorzieningenrechter te vragen alle coronamaatregelen te beëindigen. „De bezwaren tegen 
de avondklok gelden voor alle coronaregels die grondrechten en vrijheden inperken”, zegt 
jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid zondag. 

Pols zegt dat de staat verdragsrechtelijke verplichtingen negeert. „Crisismaatregelen die leiden 
tot vergaande inperkingen van grondrechten zijn alleen onder strenge voorwaarden 
toegestaan”, zegt Pols. Nederland had volgens hem de noodtoestand moeten uitroepen en die 
moeten melden bij de Raad van Europa en de Verenigde Naties. 

Volgens Viruswaarheid schoof de regering met de invoering van de coronaspoedwet ook de 
nationale wetgeving opzij. Pols: ‘Nederland verkeert op dit moment in een rechtsvrije ruimte. 
Hier is geen ruimte voor mitsen en maren. De rechter heeft de verplichting deze situatie te 
beëindigen.’ De zitting begint maandag om 11.00 uur. Bron: De Telegraaf, 2 mei 2021. 

Heel Nederland wordt met de coronamaatregelen 'in een detentieregime gehouden' en 'zit in 
een open penitentiaire inrichting'. Dat moet direct stoppen, zo eiste de 
stichting Viruswaarheid maandag in een kort geding tegen de Staat bij de rechtbank in Den 
Haag. De coronamaatregelen moeten van tafel. ‘We glijden in rap tempo af naar een totalitaire 
staat.’ 

Volgens Viruswaarheid had de noodtoestand uitgeroepen moeten worden om de maatregelen 
te kunnen rechtvaardigen. Nu de overheid dat achterwege heeft gelaten, is het pakket 
maatregelen in strijd met grondrechten en internationale verdragen. 

De Staat bestrijdt dat. De opgelegde beperkingen verdragen zich met wettelijke grondrechten, 
er is geen noodtoestand voor nodig om deze juridische te kunnen dragen. 

Volgens de Staat miskent Viruswaarheid de ernst van de situatie. Viruswaarheid wees onder 
meer op de jaarlijkse sterftecijfers, die al jaren op hetzelfde niveau zitten. ‘Ons hele land is 
gesloopt maar in de grafiek is niets bijzonders te zien’, aldus Jeroen Pols, jurist van 
Viruswaarheid. Ook vorig jaar zou er geen piek in de cijfers zijn aan te wijzen. Er is geen 
sprake van een werkelijke pandemie, aldus Pols, maar wordt er ‘een virtuele pandemie 
gecreëerd’. De Staat meent dat Viruswaarheid ‘in een andere werkelijkheid’ leeft' met haar niet 
wetenschappelijk onderbouwde claims. 

De advocaat van de Staat, Reimer Veldhuis, benadrukte dat het leeuwendeel van de 
maatregelen is genomen om de effecten van het virus te beperken. De Staat 'hoeft niet te 
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wachten op een dijkdoorbraak', aldus Veldhuis, maar kan die ook proberen te voorkomen. 
Volgens Viruswaarheid moet er internationaalrechtelijk juist wel worden gewacht op die 
dijkdoorbraak, om rechtmatig grondrechten van burgers aan te tasten en vrijheden weg te 
nemen 

De rechter doet uitspraak op 10 mei. Bron: AD, 3 mei 2021. 

 

© Robin Hilberink 
 
 

Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen versoepelt regels voor 
gevaccineerden 
 
BORKEN - Vanaf maandag hoeven grensreizigers die immuun zijn voor corona in veel gevallen 
geen negatief testbewijs meer te laten zien in Duitsland. Premier Armin Laschet van de 
grensregio Noordrijn-Westfalen laat dat weten. 
 
Het gaat om iedereen met volledige vaccinatie en mensen die immuun zijn omdat ze recent 
corona gehad hebben. Dat moeten ze wel met officiële papieren kunnen aantonen. Voor hen 
geldt dat ze weer vrij kunnen winkelen. Ook vervalt de testplicht op scholen en ze hoeven niet 
meer in quarantaine als ze Duitsland inreizen.  
 
Volgens de premier is de versoepeling logisch, omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn 
en die geen groter risico vormen dan mensen die negatief testen. 
 
Een maand geleden voerde Duitsland juist strenge regels in, omdat aan de Nederlandse kant 
van de grens veel meer besmettingen waren dan in Duitsland. Dat veroorzaakte veel ophef, 
omdat duizenden grenswerkers van de ene op de andere dag met een testplicht geconfronteerd 
werden.  
 
Mensen die veel op en neer reizen waren ineens verplicht om zich wekelijks twee tot drie keer 
te laten testen, met soms hoge kosten tot gevolg. Voor een officiële sneltest aan Nederlandse 
kant van de grens, betaal je gemiddeld per keer een paar tientjes. 
 
Inmiddels zijn er diverse initiatieven in Duitsland, waar Nederlanders zich gratis kunnen laten 
testen. 
 
Drie manieren om je immuniteit te bewijzen 
 
Volgens de Duitse autoriteiten zijn er drie manieren waarop volledige bescherming tegen 
corona kan worden aangetoond.  
 
1) Met bewijs van een volledige vaccinatie tegen corona met een vaccin dat is goedgekeurd in 
de Europese Unie en dat minstens 14 dagen geleden is voltooid  
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2) Met bewijs van een officieel positief testresultaat zoals de PCR-test dat dateert van minimaal 
28 dagen en maximaal zes maanden 
 
3) Met bewijs van een positief testresultaat zoals bij nummer 2, samen met bewijs van 
toediening van ten minste één vaccindosis tegen corona met een vaccin dat ten minste 14 
dagen geleden in de Europese Unie is goedgekeurd. Bron: Tubantia, 2 mei 2021.  
 
 

Forse omzetstijging Duitse winkels 
 
De Duitse winkelsector heeft in maart geprofiteerd van meer vertrouwen bij consumenten. De 
door de coronacrisis zwaar getroffen sector zag in die maand een forse omzetstijging ten 
opzichte van februari, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Daardoor zijn de 
winkelverkopen nu terug op het niveau van voor de crisis. 
 
De toename van de winkelverkopen was 7,7 procent ten opzichte van februari. Dat was veel 
beter dan verwacht, want economen voorzagen in doorsnee een toename van 3 procent. Ook 
op jaarbasis steeg de omzet hard, al moet daarbij aangetekend worden dat maart 2020 de 
eerste maand was waarbij in Europa de winkelsector de gevolgen van de coronacrisis voelde. 
Destatis vergeleek de cijfers daarom ook met die van februari vorig jaar, toen de 
coronapandemie nog nauwelijks invloed had op de economieën in Europa. Ook die vergelijking 
viel in het voordeel van maart 2021 uit. Bron: AD, 3 mei 2021. 
 
 

In Nieuw-Zeeland zijn negen grensarbeiders ontslagen omdat ze 
coronavaccin weigerden 
 
In Nieuw-Zeeland zijn negen grensarbeiders hun baan verloren omdat ze een coronavaccin 
hadden geweigerd. Het land stelde als doel om alle mensen die in de frontlinie staan eind april 
gevaccineerd te hebben. 
 
Premier Jacinda Ardern meldde in februari dat haar regering het vaccin niet verplicht zou 
stellen voor eerstelijnspersoneel. De werknemers die het vaccin weigerden, zouden een andere 
rol krijgen. 
 

 

 
© AP — premier Jacinda Ardern  

Maar in dit geval kon er geen ander werk worden gevonden. ‘We betreuren het dat deze 
mensen hun baan kwijt zijn en begrijpen dat dit een moeilijke situatie voor hen is’, zei Jacinda 
Funnell, adjunct-directeur van de douane, in een verklaring. 
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De vakbonden in Nieuw-Zeeland hebben zich volgens The Guardian uitgesproken tegen het 
ontslaan van arbeiders die het vaccin weigeren, en zeggen dat ze in plaats daarvan moeten 
worden overgeplaatst. ‘We ondersteunen geen verplichte vaccinatie en tolereren geen 
discriminatie van werknemers die ervoor kiezen om zichzelf niet te vaccineren’, stelde een 
vakbond. Bron: AD, 3 mei 2021. 
 

Wetenschappers ontdekken ‘genetisch schaartje’ waarmee virussen 
onschadelijk worden gemaakt 
 
Genetisch onderzoek te ingewikkeld? Neem een verhelderende duik in De Codebreker van 
Walter Isaacson. Over DNA, zijn moleculaire broertje RNA en het ‘genetische schaartje’ 
waarmee virussen onschadelijk kunnen worden gemaakt. 
 
Op 9 oktober 2020, om 02.53 uur ’s nachts, hoort de Amerikaanse onderzoekster Jennifer 
Doudna dat zij met haar Franse collega Emmanuelle Charpentier de Nobelprijs heeft 
gewonnen. ‘De prijs is toegekend voor het herschrijven van de code van het leven’, aldus de 
jury. Het laureaat is de beloning voor de ontwikkeling van Crispr-Cas, die ook wel ‘de 
genetische schaar’ wordt genoemd. Een methode waarmee heel nauwkeurig in DNA wordt 
geknipt om de genetische code van levende organismen aan te passen. Bron: AD, 2 mei 2021.  
 
 
 

 

 

Arbeidsmigranten komen nog niet in aanmerking voor inënting 

Honderdduizenden arbeidsmigranten die in Nederland wonen en werken komen 
vooralsnog niet in aanmerking voor een vaccinatie tegen corona. Dat schrijft Trouw. 
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Artsen en virologen maken zich zorgen, omdat het gaat om een groep die vaak dicht op een 
kluitje woont en daardoor extra risico loopt voor zichzelf en anderen. 

Een praktisch probleem is dat veel arbeidsmigranten niet zijn opgenomen in de reguliere 
Basisregistratie Personen (BRP). Uit een schatting in 2019 blijkt dat deze groep minimaal 
250.000 arbeidsmigranten bedraagt. 

Na vier maanden zijn arbeidsmigranten verplicht zich bij de gemeente in te schrijven in de 
BRP, maar een groot deel doet dit niet en blijft dus ongeregistreerd lange tijd in Nederland. Zij 
zijn daardoor moeilijk te vinden voor de overheid. Bron: AD, 3 mei 2021.   
 

Voorlopig geen vaccinatie voor groot deel arbeidsmigranten 

Honderdduizenden arbeidsmigranten die in Nederland wonen en werken, maar niet zijn 
ingeschreven bij een gemeente, komen vooralsnog niet in aanmerking voor een vaccinatie 
tegen corona. Dat blijkt uit navraag van Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico bij 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), meldt Trouw. Dit verontrust 
artsen en virologen, omdat het gaat om een groep die extra risico loopt en daardoor ook voor 
anderen een groter risico vormt. 

Een praktisch probleem bij het al dan niet inenten van deze groep is dat veel arbeidsmigranten 
niet zijn opgenomen in de reguliere Basisregistratie Personen (BRP). Uit een schatting in 2019 
blijkt dat deze groep minimaal 250.000 arbeidsmigranten bedraagt. Na vier maanden zijn 
arbeidsmigranten verplicht zich bij de gemeente in te schrijven in de BRP, maar een groot deel 
doet dit niet en blijft dus ongeregistreerd lange tijd in Nederland. Zij zijn daardoor moeilijk te 
vinden voor de overheid. 

Het ministerie denkt momenteel na of het wenselijk is om alle arbeidsmigranten in te enten. 
Bron: De Telegraaf, 3 mei 2021. 

 

Arbeidsmigranten worden uitgenodigd voor vaccinatie  
 
De overheid slaat de handen ineen met onder meer uitzendorganisaties om moeilijk 
bereikbare arbeidsmigranten uit te nodigen voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Het 
gaat om mogelijk enkele honderdduizenden mensen van wie geen adresgegevens bekend zijn, 
meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. 
 
Iedereen die langer dan een maand in Nederland verblijft, kan in principe een coronavaccin 
krijgen. Mensen die gewoon ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP), krijgen 
daar vanzelf een brief over zodra hun leeftijdsgroep aan de beurt is. 
 
Volgens de meest recente cijfers (uit 2018) zijn er zo'n 500.000 arbeidsmigranten uit EU-
landen werkzaam in Nederland. Ongeveer een kwart van die groep staat ingeschreven in de 
BRP. Van de rest is wel bekend dat ze in ons land zijn, maar niet waar zij wonen. Bron: AD, 
3 mei 2021. 
 
 

Een op de twee mensen wereldwijd zag het inkomen dalen 
 
Een op de twee mensen wereldwijd zag het afgelopen jaar het inkomen dalen als gevolg van 
het coronavirus. Vooral mensen in landen met lage lonen werden zwaar getroffen 
door banenverlies of arbeidstijdverkorting, zo bleek uit onderzoek van het Amerikaanse 
opinieonderzoeksbureau Gallup, dat 300.000 mensen in 117 landen ondervroeg. 
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Het onderzoek wees uit dat gemiddeld de helft van de mensen met een baan minder verdiende 
als gevolg van de verstoringen door de coronapandemie. Dat zijn 1,6 miljard volwassenen 
wereldwijd, aldus Gallup. 
 
‘Wereldwijd varieerden deze percentages van 76 procent in Thailand tot 10 procent in 
Zwitserland,’ zeiden de onderzoekers in een verklaring. In Bolivia, Myanmar, Kenia, Oeganda, 
Indonesië, Honduras en Ecuador zei meer dan 70 procent van de ondervraagden dat ze 
minder mee naar huis namen dan vóór de wereldwijde gezondheidscrisis. In de Verenigde 
Staten daalde dit cijfer tot 34 procent. Bron: AD, 3 mei 0221. 

 
 

Koolmees wil graag af van kwart miljard euro: ‘schaamte om hand op te 
houden is onterecht’ 
 
Gemeenten hebben een flinke pot coronageld om gedupeerde kroegbazen, taxichauffeurs en 
flexwerkers te helpen hun huur of hypotheek te betalen. Toch is de animo voor dit vangnet 
tot dusver klein: tientallen miljoenen euro’s dreigen op de plank te blijven liggen. Zonde, vindt 
minister Koolmees. ‘Meld je nou. De hulp is er.’  
 
 

 
 
Demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66)  © 
ANP 

 
Doorgaans zijn kabinetsleden blij als uitgaven lager uitvallen dan gedacht. Maar dat geldt niet 
voor de tweehonderdzestig miljoen euro die demissionair minister Wouter Koolmees van 
Sociale Zaken klaar heeft liggen voor de Tonk, ofwel de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten. 
 
Deze regeling is bedoeld voor mensen die door corona hun vaste lasten niet meer kunnen 
betalen en is de jongste knoop in het vangnet dat de regering heeft gespannen om burgers en 
bedrijven door de coronacrisis te loodsen. 
 
Maar waar Nederlanders de weg naar de NOW, Tozo en TVL goed weten te vinden, loopt het 
voor de Tonk niet storm. In sommige gemeenten blijven de aanvragen steken op slechts tien 
procent van het verwachte aantal. ‘Dat valt inderdaad een beetje tegen’, erkent Koolmees. 
‘Zonde.’ 
 
Onbekendheid speelt de Tonk parten, denkt hij. ‘En er is schaamte bij aanvragers. Onterecht 
overigens. Meld je nou. De hulp is er.’ Want de noodzaak staat voor hem buiten kijf. ‘Er zijn 
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mensen die voor geen enkele regeling in aanmerking komen, maar wel hoge woonlasten 
hebben. Denk aan flexkrachten zonder ww-rechten, zelfstandigen met een werkende partner 
of mensen met een eigen bedrijfje. Zij vielen tussen wal en schip, maar kunnen via de Tonk 
alsnog geld krijgen om hun lasten te betalen.’ 
 
Dat de animo achterblijft, komt ook doordat gemeenten aanvankelijk vreesden geld tekort te 
komen. Zij moeten namelijk de Tonk uitvoeren, maar draaien zelf voor de kosten op als de 
uitgaven hoger uitvallen dan verwacht. ‘Ik begrijp dat gemeenten aanvankelijk voorzichtig 
waren’, stelt Koolmees. Hij besloot daarom het aanvankelijke budget van honderddertig 
miljoen euro te verdubbelen naar ruim een kwart miljard. ‘Dat geeft gemeenten meer lucht 
om ruimhartig te zijn. 
 
In sommige gemeenten lukt dat beter dan in andere. Waar bijvoorbeeld Rotterdam tot de 
achterblijvers behoort, heeft Amsterdam al dertig procent van het budget uitgegeven. Daarmee 
zijn bijna drieduizend inwoners geholpen. Rutger Groot Wassink, GroenLinks-wethouder in 
de hoofdstad, zegt dat het extra budget zeker een duw in de rug is geweest. Onder meer door 
de tekorten bij de jeugdzorg is het volgens hem ‘glashelder’ dat er druk zit op de gemeentelijke 
financiën. ‘De verdubbeling van het budget is belangrijk geweest.’ 
 
De Amsterdamse aanpak onderscheidt zich doordat er actief beleid is gevoerd. Groot Wassink: 
‘We hebben mensen aangeschreven die eerder gebruik hebben gemaakt van de Tozo, maar 
vanwege de partnertoets daarvoor niet langer in aanmerking kwamen. Zij kunnen mogelijk 
wel aanspraak maken op de Tonk.’ 
 
De gemiddelde toekenning in Amsterdam bedraagt 3750 euro per persoon over een periode 
van zes maanden. Dit geld gaat vooral naar huurders, want eigenaren van koopwoningen zijn 
in Amsterdam vaak goedkoper uit dan mensen die in de peperdure hoofdstad een huis huren. 
Volgens Groot Wassink is het van belang dat mensen op tijd worden geholpen en dat er niet 
wordt gewacht tot ze door hun spaargeld heen zijn. ‘Je wilt de mensen dusdanig ondersteunen 
dat ze straks hun werk weer op kunnen pakken en niet eerst in de schulden of andere ellende 
belanden.’ 
 
Voor de uitvoering van de Tonk is Koolmees afhankelijk van gemeenten. Tegelijkertijd heeft 
hij zelf te maken met een veeleisende Tweede Kamer. Die wilde bijvoorbeeld dat gemeenten 
geen vermogenstoets zouden toepassen. Toch is dat in veel gemeenten wél gebeurd. In 
Amsterdam geldt dat aanvragers maximaal 30.000 euro spaargeld mogen hebben om Tonk te 
kunnen krijgen, in andere gemeenten komen ook lagere plafonds voor. Ook het bedrag dat 
mensen kunnen krijgen, verschilt nogal per gemeente. Zo krijgen Utrechters maximaal 1500 
euro Tonk, terwijl in Amsterdam het maximum vier keer zo hoog is: 6000 euro. 
 
Koolmees wil niet over die verschillen oordelen, wat de Kamer er ook van vindt. ‘De regeling 
is zo opgetuigd dat gemeenten de ruimte hebben maatwerk te bieden. Het is logisch dat de 
gemeenteraad daar ook wat over te zeggen wil hebben. Ik heb een handleiding meegestuurd 
en gevraagd voorzichtig te zijn met een vermogenstoets. Maar uiteindelijk ga ik daar niet over.’ 
 
Volgens Groot Wassink leidt de wens maatwerk te bieden onherroepelijk tot verschil. ‘De 
woonlasten in Amsterdam verschillen flink van de lasten in bijvoorbeeld Almelo of een plaats 
als Doetinchem, waar ik zelf vandaan kom.’ 
 
Waar Koolmees zegt ‘dankbaar’ te zijn voor de rol die gemeenten spelen, is Groot Wassink 
omgekeerd erkentelijk naar het Rijk. ‘Ik mag graag mopperen op dit kabinet, maar we mogen 
het belang van deze steunpakketten niet onderschatten. Ze zijn snel opgezet en erg 
noodzakelijk gebleken. Bij ons in de stad is een kwart van de inwoners flexwerker, dat is echt 
immens. Dat zijn mensen die in de horeca werken, op de taxi rijden of evenementen 
organiseren. Die sectoren krijgen enorme klappen.’ 
 
De wethouder zou daarom graag zien dat het kabinet het huidige steunpakket verlengt tot het 
einde van dit jaar. Ook de sociale partners riepen daar al toe op, maar het Centraal 
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Planbureau is juist van mening dat de steun moet worden afgebouwd zodra de 
coronamaatregelen worden versoepeld. 
 
Minister Koolmees zegt dat er rond 20 mei een besluit valt over hoe de steun er na 1 juli uit 
zou moeten komen te zien. ‘Daar ga ik eerst met de collega’s in het kabinet over praten. Het 
is niet netjes om daar nu al in de krant over uit te weiden.’ 
 
Toch valt uit zijn woorden op te maken dat verlenging van de coronasteun voor de hand ligt. 
‘Het is belangrijk dat we echt voorkomen dat ondernemers en werkenden kopje-onder gaan, 
terwijl we zó lang mensen met steunpakketten hebben geholpen. Ze hebben gewerkt, kijk 
maar naar de werkloosheid die laag is gebleven. We moeten zorgen dat mensen goed door de 
crisis worden geholpen. Die verantwoordelijkheid voel ik zeker.’ Bron: AD, 3 mei 2021.  

 

 

Strandgangers in Noordwijk aan Zee  © Joris van Gennip  
 

Liggen de ziekenhuizen vol omdat april zo koud was? ‘Effect weer op 
corona heel sterk’  
 
Er zijn al 5,5 miljoen coronaprikken gezet, maar intussen wil de bezetting in de ziekenhuizen 
maar niet dalen. Een deel van de oorzaak is waarschijnlijk heel simpel: het was de koudste 
maand april sinds 35 jaar.  
 
 

 
 

April 2021 was koud  © Venema Media  
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April doet wat hij wil. Het is een stokoud gezegde, en een cliché, maar daarom niet minder 
raak. Bijna heel Nederland verlangt naar zon en warmte op de huid, maar april 2021 had daar 
lak aan. Onder invloed van een frisse noordenwind kwam de gemiddelde temperatuur uit op 
slechts 6,7 graden Celsius, en daarmee was deze april de koudste sinds 1986. Ter vergelijking: 
vorig jaar was de eerste echte voorjaarsmaand bijna 4,5 graad warmer: 11,1 graden 
gemiddeld, met een recordaantal zonuren en acht dagen boven de 20 graden.  

Het zou kunnen verklaren waarom in de Nederlandse ziekenhuizen nog altijd code zwart 
dreigt, en personeel zich er nog steeds de blaren op de voeten werkt. ‘Ik denk inderdaad dat 
het effect van het weer heel erg sterk is, en ik verbaas me erover dat daar zo weinig aandacht 
voor is’, zegt Louis Kroes, hoogleraar klinische virologie in Leiden. ‘Het is een extreem koude 
aprilmaand, en dat was nu juist wat we niet konden gebruiken.’ Bron: AD, 3 mei 2021. 

 

 

Het omstreden affiche van FvD  © FvD 
 
 

Politici verontwaardigd over Bevrijdingsdag-poster FvD: ‘walgelijk en 
fouter dan fout’ 
 
In politiek Den Haag is verontwaardigd gereageerd op een poster over Bevrijdingsdag die 
Forum voor Democratie verspreidt op sociale media. Op die poster staat: ‘Op 5 mei herdenken 
we 75 jaar vrijheid’ en de jaartallen 1945-2020. Bij het laatste jaartal staat een 
overlijdenskruisje. Verder staan er als ondertekenaars op de poster onder meer Forum voor 
Democratie en organisaties als Viruswaarheid en Nederland in Verzet. 

 
Partijleider van D66 Sigrid Kaag twittert over de poster: ‘Er rust een speciale 
verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers, om het goede voorbeeld te geven, om het 
woord géén gif te laten zijn.’ Ze verwijst daarmee naar de 4 mei-lezing die Arnon Grunberg 
vorig jaar hield. ‘Ook in 2021 moeten we naar die woorden handelen. Dit is een dieptepunt. 
Alweer,’ stelt Kaag.  
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Lilianne Ploumen, fractievoorzitter van de PvdA zegt: ‘Walgelijk en fouter dan fout’. SP-
fractieleider Lilian Marijnissen vraagt zich af: ‘Hoe triest ben je om het immense leed van 
zoveel mensen, een gitzwarte periode in onze geschiedenis, te misbruiken om aandacht te 
krijgen? Het is walgelijk en ik hoop dat iedereen zich hiertegen uitspreekt.’ Kamerlid voor de 
SP Peter Kwint twittert: ‘Wat een smeerlappen zijn het toch ook.’ 

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt het ‘niet te geloven’. Hij is het 
eens met een andere twitteraar, Sonny Spek, die zegt: ‘Onze Bevrijdingsdag associëren met de 
aanpak van de coronacrisis is walgelijk en getuigt van geen enkel historisch besef.’ VVD-
Kamerlid Dilan Yesilgöz noemt de poster ‘heel, heel fout’. 

Oud-fractievoorzitter van de PvdA Lodewijk Asscher zegt ‘ziedend’ te zijn. ‘Hierom. Dat spugen 
op onze geschiedenis in hun amechtige aandachttrekkerij. Het verwende foute vergelijken. De 
armoedige brutaliteit om zo de nagedachtenis van velen te besmeuren.’ Tweede Kamerlid D66 
Paul Van Meenen noemt de poster ‘smerig, triest, gevaarlijk’. 

Bij Hart van Nederland zei het CIDI, dat opkomt voor belangen van Israël en Joden, verbijsterd 
te zijn door de poster. ‘Het is misplaatst’, zegt directeur Hanna Luden tegen Hart van 
Nederland. ‘Ze snappen het verschil tussen de Tweede Wereldoorlog en nu niet. Het is 
onvergelijkbaar. Ik verdenk Forum van sensatie zoeken om hun punt te maken.’ Luden kan 
er met haar hoofd niet bij. ‘Het is ongehoord en onacceptabel. Het getuigt van heel veel 
disrespect naar iedereen die de oorlog heeft meegemaakt.’ 

Hart van Nederland citeert ook Viruswaarheid-voorman Willem Engel, die laat weten hij 
volledig achter het affiche staat. ‘In 2020 is de democratie opgehouden te bestaan’, verwijst 
hij naar de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen.  Bron: AD, 3 mei 2021.   

 

Oproep van CIDI: doe aangifte tegen Forum voor Democratie 

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) roept op om aangifte te doen tegen 
Forum voor Democratie na massale verontwaardiging rondom de ‘bevrijdingsposter’. Directeur 
Hanna Luden van het CIDI legt in onze Live Nieuws Update uit waarom. Bron: AD, 3 mei 
2021. 

 

Hoop alleen niet genoeg voor versoepelingen 

Nadat dit weekend bleek dat verdere versoepeling van de coronamaatregelen een week wordt 
opgeschoven, daalde de bezetting in de ziekenhuizen twee dagen op een rij. Het is hoopgevend, 
maar dus nog niet genoeg. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldde vandaag dat er in het 
etmaal daarvoor 214 coronapatiënten in het ziekenhuis waren opgenomen, het laagste aantal 
in acht weken. Sinds vrijdag daalde het aantal patiënten met 106 naar 2600. Daarvan liggen 
er 804 op de intensive care. Dat schommelt al ruim twee weken tussen de 800 en 850. 

De afname zette in nadat het kabinet aankondigde dat de versoepelingen van de 
coronamaatregelen die voor dinsdag 11 mei gepland stonden, worden uitgesteld. ‘De daling is 
nog niet voldoende zichtbaar om de volgende stap verantwoord te kunnen zetten’, stelde een 
woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst gisteren. Pretparken, musea, bioscopen en 
sportscholen gaan daardoor op zijn vroegst op 18 mei open. 

Boden de ziekenhuisopnamen nog aanknopingspunten, de statistieken over het aantal 
positieve tests deden dat niet. Er zijn afgelopen etmaal 5534 nieuwe coronabesmettingen 
geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) 46.673 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 6668 
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bevestigde besmettingen per dag. Het weekgemiddelde was de afgelopen veertien dagen niet 
zo laag. 

Door een computerstoring bij de GGD konden veel mensen zaterdag echter geen testafspraak 
maken. Daardoor was het aantal positieve coronagevallen laag, maar viel er geen chocola van 
te maken. 

Dus moet Nederland zich vastklampen aan hoopgevende signalen. Afgelopen week kwamen 
er ruim 1,4 miljoen coronavaccins ons land binnen, en in de komende twee weken komen er 
daar nog twee miljoen bij. Het moet ervoor zorgen dat binnen afzienbare tijd alle ouderen en 
kwetsbaren in elk geval één coronaprik hebben gekregen. Tot dusver zijn er in ons land een 
kleine 5,5 miljoen vaccins toegediend. Bron: AD, 2 mei 2021. 

 

 

Consument moet vanaf juli betalen voor toegangstest 

Vanaf juli moeten consumenten betalen voor een coronasneltest als ze die laten afnemen om 
toegang te krijgen tot bijvoorbeeld de horeca of een culturele instelling. Het ministerie 
verwacht dat die bijdrage uitkomt op 7,50 euro per sneltest, maar dat is niet in beton gegoten. 
 
Met pilots wordt deze maand gekeken hoe het toegangstesten in de praktijk in zijn werk gaat. 
Voor de proefprojecten, het opzetten van de testinfrastructuur en het uitvoeren van de testen 
is de komende maanden in totaal 1,1 miljard euro gereserveerd. Bron: AD, 2 mei 2021. 

 

Uitbreiding terras  Café Vrijdag belemmert verkoop monumentaal pand 
van de buurman 

Het coronaterras van Café Vrijdag aan de Velperbuitensingel in Arnhem belemmert de 
verkoop van het monumentale pand van de buren en zorgt voor overlast. Dat zegt Xandra 
Derks, die in het herenhuis pal naast het café woont. 
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Het gemeentebestuur gaf onlangs een vergunning af voor tijdelijke uitbreiding van het terras 
tot eind december. ‘Wij zijn daar furieus over’, zegt Derks. ‘Er wordt geen rekening gehouden 
met onze belangen.’ 

Derks exploiteert een luxe vergaderlocatie op de bel-etage in het rijksmonument uit 1865 pal 
naast Café Vrijdag onder de naam ‘De Vergaderie’. De lockdown in coronatijd heeft de markt 
voor vergaderingen echter lam gelegd. ‘De hut is leeg’, verzucht de ondernemer. 

Vorig jaar gaf ze toestemming aan Café Vrijdag voor uitbreiding van het terras om hen meer 
klanten te laten ontvangen, volgens de coronaregels op gepaste afstand. ‘We gunden hen dat.’ 
Bij nader inzien kreeg ze daar spijt van. 

‘Wij kregen te maken met zoveel geluidsoverlast dat we dit niet meer willen. Ons woongenot 
wordt nu ernstig aangetast.’ Een woordvoerder van de gemeente stelt dat de terrasvergunning 
is verleend om Café Vrijdag tegemoet te komen in moeilijke tijden. De belangen van het café 
gaven de doorslag. Bron: AD, 3 mei 2021. 

 

IC's in Noord-Nederland allemaal vol: ‘situatie buitengewoon ernstig’ 

De intensive care-afdelingen in het Noorden liggen vol, en veel operaties zijn uitgesteld of 
afgezegd. Dat zegt Peter van der Voort. Hij coördineert voor heel Noord-Nederland de IC-
bedden. De situatie is 'buitengewoon ernstig', zegt hij. Acute zorg zou de komende week niet 
te garanderen zijn.  

‘Alle IC's zijn vol, of hebben op zijn hoogst één bedje voor noodgevallen’, zegt Van der Voort. 
‘Het gaat dan om zo'n 70 procent patiënten uit de eigen regio en 30 procent uit andere regio's 
overgeplaatste patiënten.’ 

Van der Voort komt uit Boksum. Hij is intensivist in het UMCG in Groningen. ‘In Groningen 
hebben we alle operaties van de zogenaamde klasse-3 moeten afzeggen. Dat betekent dat 
bijvoorbeeld geplande operaties van mensen met slokdarmkanker zijn uitgesteld.’ 

Van der Voort deed zijn uitspraken in het nieuwsforum van Buro de Vries. ‘We kunnen nu 
nog net de acute zorg blijven verlenen, maar bereiken ook daar de grenzen. Mogelijk kunnen 
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we ook die zorg de komende week al niet meer bieden.’ Van der Voort was dan ook niet te 
spreken over de versoepelingen van de coronamaatregelen, die deze week zijn ingegaan. ‘Die 
komen écht te vroeg.’ 

VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries uit Leeuwarden zei in het nieuwsforum dat het 
versoepelen een lastige politieke afweging was. ‘Maar het is een goede beslissing, want met 
alle drukte in de parken moest er een betere regulering komen van mensen die elkaar 
opzoeken. Maar natuurlijk wil je niet dat zoiets mensenlevens kost.’ 

Forumlid Oebele Brouwer, burgemeester in Achtkarspelen, had het over een duivels dilemma. 
‘We zien op veel plekken, ook in onze gemeente, dat mensen zich niet aan de regels houden. 
Vooral in zogenaamde 'man caves' op industrieterreinen komen grote groepen bij elkaar, die 
zich nergens wat van aantrekken, en zich gedragen alsof er niets aan de hand is.’ 

Van der Voort is ook senator voor d66. Hij verwijt de overheid onder meer dat er niet goed 
gecommuniceerd wordt hoe ernstig de situatie nog steeds is. ‘Pas als mensen op bezoek komen 
bij coronapatiënten vallen mensen de schellen van de ogen. Wij krijgen veel mails en brieven 
van familieleden die vertellen pas daar de werkelijke omvang van de problematiek onder ogen 
te zien.’ Bron: Omrop Fryslân, 2 mei 2021.  

 

Opnamestop op hartafdeling ziekenhuis Sneek na coronabesmettingen 

Het ziekenhuis van Sneek heeft een opnamestop ingesteld op de hartafdeling, nadat meerdere 
patiënten op die afdeling besmet bleken te zijn met het coronavirus. Dat meldt het ziekenhuis. 

In totaal zijn er drie patiënten besmet met het virus. Het ziekenhuis vraagt vrienden en 
familieleden van alle patiënten op de afdeling om de komende 24 uur niet op bezoek te komen. 

Alle patiënten op de afdeling zijn getest. De getesten waren negatief. Bron en contactonderzoek 
heeft uitgewezen dat er nog een andere patiënt in contact geweest is met de besmette 
patiënten. Deze persoon blijft thuis in quarantaine. 

De meeste artsen en andere medewerkers die op de afdeling gewerkt hebben, zijn ook al getest. 
Sommigen daarvan wachten nog op een uitslag. Bron: Omrop Fryslân, 2 mei 2021.  

 

Update RIVM 

Er zijn afgelopen etmaal 9263 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 3768 meer dan 
gisteren. Gisteren nam het aantal nog af, met 318. Dat het aantal aanzienlijk hoger ligt wordt 
veroorzaakt door een technische storing. Daardoor kwamen er afgelopen weekend minder 
meldingen door. 

Het RIVM had aan aangekondigd dat de cijfers hoger uit zouden vallen komende dagen. ‘De 
storingen van afgelopen weekend zijn opgelost. De cijfers van vandaag en de komende dagen 
zullen hierdoor nog wel beïnvloed worden. Concreet betekent dit dat de cijfers die vandaag en 
de komende dagen worden weergegeven ook positieve testen van het afgelopen weekend 
bevatten’, laat het RIVM weten. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven 
dagen 49.646 meldingen van nieuwe coronagevallen gekregen. Dat komt neer op 
gemiddeld 7092 bevestigde besmettingen per dag. Door de storing was het gemiddelde gezakt 
van ongeveer 7500 naar ongeveer 7000. 

Na twee dagen van dalingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen 
vandaag weer toegenomen. Er liggen nu 2642 coronapatiënten, dat zijn er 42 meer dan 
zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 



220 

 

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 21 toegenomen tot 825. Dat aantal 
schommelt al ruim twee weken tussen de 800 en 850. Het aantal coronapatiënten op 
de verpleegafdeling is afgelopen 24 uur eveneens met 21 gestegen tot 1817, meldt het LCPS. 

Zaterdag en zondag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten met in totaal 106. De zes 
dagen daarvoor nam de ziekenhuisbezetting met besmette patiënten iedere dag juist toe, met 
in totaal 192. 

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is de instroom 
van coronapatiënten in ziekenhuizen en de totale ziekenhuisbezetting nog steeds erg hoog. 
‘We verwachten dat de bezetting de komende week hoog blijft en mogelijk verder toeneemt. Ik 
ben bang dat we het de komende weken in de ziekenhuizen nog echt heel druk houden’, zegt 
Kuipers in een toelichting. Hij wijst erop dat zodra de aantallen coronapatiënten dalen, dat er 
ook nog achtergestelde reguliere zorg is die ingehaald moet worden. 

Ook geeft hij aan dat bij een 'substantieel deel' van de ziekenhuizen personeel geen vrij krijgt 
in de meivakantie. ‘De verloven zijn ingetrokken van het ic- en ondersteunend personeel om 
voldoende capaciteit beschikbaar te houden. Het is buitengewoon zuur, je wil deze mensen 
dolgraag een vakantie gunnen. We hebben de beslissing zolang mogelijk voor ons 
uitgeschoven’, aldus de voorman van het LNAZ. Bron: AD, 3 mei 2021. 

 

Volgende week reisadvies voor komende maanden 

Het kabinet wil volgende week meer duidelijkheid geven over het reisadvies voor de komende 
maanden. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge vandaag na overleg over de 
coronamaatregelen. 

Aanvankelijk wilde het kabinet deze week meer zeggen over reizen, dat al langere tijd voor 
feitelijk de hele wereld wordt afgeraden. Ook over verdere versoepelingen zou deze week meer 
bekend worden, maar die beslissing heeft het kabinet uitgesteld vanwege de nog altijd grote 
druk op de ziekenhuizen door het hoge aantal coronapatiënten. 

‘We hebben gedacht de hele besluitvorming op te schuiven naar volgende week, ook over 
vakanties’, aldus de Jonge. Mensen die nog deze zomer bijvoorbeeld willen gaan kamperen, 
kunnen dat nieuwe advies het beste even afwachten, denkt de minister. ’Het is zeker goed om 
alvast op allerlei sites te kijken. Zoek je camping alvast uit, zou ik zeggen. Maar daadwerkelijk 
boeken, het is toch verstandig even het reisadvies af te wachten. Dat geven we dinsdag.’ 

Aanstaand weekend overlegt het kabinet weer in het Catshuis over de coronamaatregelen. 
Naar verwachting volgt dan dinsdag een nieuwe persconferentie. Bron: AD, 3 mei 2021. 

Bijen trainen om corona te herkennen 

Bijen kunnen worden getraind om corona te herkennen en zo de besmetting ermee te 
signaleren. Ze kunnen misschien ook echt worden ingezet om de diagnose te helpen stellen, 
hetgeen met name in arme landen een uitkomst zou kunnen zijn. Dat zegt Wageningen 
Bioveterinary Research, dat samen met de Université Paul Sabatier in Toulouse en startup 
InsectSense al de eerste stappen heeft gezet op weg naar de inzet van bijen in de strijd tegen 
het virus. 

Bijen kunnen erg goed ruiken, een bloem signaleren ze al van kilometers afstand. In Lelystad 
werd met  honderdvijftig van deze diertjes onderzocht of ze snel getraind konden worden om 
met SARS-CoV-2 ofwel corona geïnfecteerde monsters te ontdekken. Die monsters werden 
gewoon afgenomen met een wattenstaafje. 
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‘Elke keer dat de bijen werden blootgesteld aan de geur van een geïnfecteerd monster 
ontvingen ze een suikerwaterbeloning. De bijen staken hun tong uit om het suikerwater op te 
vangen. Door deze actie meerdere keren te herhalen, associeerden de bijen de suikerbeloning 
met de geur en begonnen ze hun tong uit te steken voor de geur alleen, zonder beloning. Het 
uitsteken van de tong kan worden vastgesteld met een biosensor, die ook al ontwikkeld is.’ 
Bron: AD, 3 mei 2021. 

Denemarken gebruikt Janssen vaccin niet langer 

Het coronavaccin van Janssen (Johnson & Johnson) is geschrapt uit het officiële 
vaccinatieprogramma van Denemarken. De Deense autoriteiten hebben besloten af te zien 
van de inzet van het middel omdat het in zeldzame gevallen bloedstolsels kan veroorzaken. 

Volgens de krant Ekstra Bladet wordt het echter mogelijk je vrijwillig te laten inenten met 
Janssen of met AstraZeneca. Met dat laatste middel was Denemarken gestopt nadat er bij een 
paar mensen na vaccinatie vergelijkbare bloedproblemen waren opgetreden. 

Het was eigenlijk de bedoeling dat het Janssen-vaccin een grote rol zou hebben bij het inenten 
van de bevolking, ook omdat er maar een prik nodig is. De autoriteiten hadden van Janssen 
de meeste doses besteld. Er wordt dan ook gevreesd voor een vertraging bij het vaccineren. 
Met Janssen had vooral de inenting van jongere Denen versneld moeten worden. 

In Nederland wordt het vaccin van Janssen uit Leiden wel gebruikt. De eerste groepen die het 
middel krijgen zijn ziekenhuismedewerkers en cliënten en medewerkers van instellingen in de 
geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het coronadashboard van de overheid schat dat tot nu toe 
bijna 40.000 mensen dat vaccin toegediend hebben gekregen. In de loop van deze week moet 
dit stijgen naar ruim 80.000 en eind mei zouden al bijna 160.000 Nederlanders het Janssen-
vaccin moeten hebben gekregen. Janssen zou in de maanden april, mei en juni zo'n drie 
miljoen doses moeten leveren, genoeg om evenveel mensen te vaccineren. Bron: AD, 3 mei 
2021. 

 

De bewoonster ligt momenteel met coronavirus in het ziekenhuis  © Politie Noordwest Fryslan 
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Woning van coronapatiënt beklad in Waadhoeke: ‘Covid = fake’ 
 
Een woning van een vrouw uit Sint Annaparochie in de gemeente Waadhoeke is afgelopen 
weekend beklad door vandalen. ‘Covid = fake’, stond er met grote, roze letters op het raam. 
Dat schrijft de Leeuwarder Courant 
 
De bewoonster van het bekladde huis ligt momenteel in het ziekenhuis in verband met het 
coronavirus, meldt de politie op Instagram. ‘Je kan het met dingen niet eens zijn, maar verf 
het dan op je eigen raam in plaats van op het raam waarvan de bewoonster met hoge koorts 
in het ziekenhuis ligt in verband met covid’, aldus de wijkagenten.  
 
Daarnaast vermelden de agenten dat het de daders zou sieren om bij de bewoners, op afstand, 
hun excuses aan te bieden. Bron: AD, 3 mei 2021. 
 

Meer discriminatie dan vorig jaar 
 
Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen jaar flink meer verdenkingen van 
discriminatie behandeld dan in het jaar daarvoor. In 2020 ging het in totaal om 409 
verdenkingen, 65 meer dan in 2019. Mede door de coronacrisis zag het OM het aantal 
discriminatiemeldingen verschuiven van voetbalvelden naar internet. ‘Het coronavirus zorgde 
ervoor dat discriminatie op een andere manier zichtbaar werd’, aldus het OM in het maandag 
verschenen rapport Cijfers in Beeld 2020. Bron: AD, 3 mei 2021.  
 
 

Gevaccineerde toeristen van buiten EU weer toelaten 

De Europese Commissie wil ingeënte toeristen van buiten de Europese Unie weer toelaten. 
Ook wie nog niet is gevaccineerd maar uit een land komt dat het coronavirus voldoende weet 
te beteugelen, moet weer naar de EU kunnen reizen, vindt het dagelijks bestuur van de unie. 

Nu zijn plezierreizen naar de EU slechts mogelijk voor inwoners van een handvol landen. Dat 
kunnen er de komende tijd veel meer worden, meent de commissie. Zij wil de maatstaven 
versoepelen en niet-noodzakelijke reizen toestaan vanuit landen met een hogere 
besmettingsgraad dan nu gebeurt. De EU-lidstaten moeten nog met het voorstel instemmen. 

Het is wel zaak dat de EU op haar hoede is voor nieuwe, gevaarlijke varianten van het virus, 
stelt de commissie. Daarom zou de EU snel moeten kunnen ingrijpen als het in een buitenland 
plotseling misgaat. Met een 'noodrem' moet de unie het reisverkeer vanuit dat land dan aan 
banden kunnen leggen. Bron: AD, 3 mei 2021.  

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben begrip voor het uitstellen 

van nieuwe versoepelingen 

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben begrip voor het uitstellen van het afschalen 
van de coronamaatregelen. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vinden dat de 
besmettingscijfers en het aantal patiënten in ziekenhuizen eerst sneller omlaag moeten, 
voordat het kabinet een volgende stap kan nemen. 

De burgemeesters zijn tevreden over de eerste stap. Zij hebben vooralsnog weinig problemen 
gehad met de handhaving. 

Het Veiligheidsberaad bespreekt vanavond onder meer de status van het toegangstesten. De 
burgemeesters in het beraad willen graag weten welke gegevens die testen opleveren. Met 
toegangstesten mogen mensen alleen naar bijvoorbeeld een evenement, voetbalwedstrijd of 
museum met een recente negatieve coronatest. Ook staan de coronamaatregelen opnieuw op 
de agenda. Bron: AD, 3 mei 2021. 



223 

 

 

Huisartsen geïrriteerd over late coronaprik 60-plusser 

Huisartsen in de Rotterdamse regio zijn geïrriteerd dat 60-plussers nog moeten wachten op 
hun eerste vaccinatie met AstraZeneca, terwijl de eerste vijftigers al terechtkunnen bij de GGD 
voor hun coronaprik. ‘Het is niet uit te leggen en te volgen’, zegt huisarts Matthijs van der 
Poel.  

Van oud naar jong, dat is de volgorde bij het vaccineren. Maar dat is niet meer zo in de 
Rotterdamse regio. Tot woede van patiënten die bijvoorbeeld 61 jaar zijn, extra risico’s lopen 
door gezondheidsproblemen én al meer dan een jaar voorzichtig zijn. Zij zien hoe anderen 
‘voordringen’. Vervelend voor hen, maar ook voor de zorg. Want 60-plussers hebben meer 
kans in het ziekenhuis te belanden als ze besmet raken. Bron: AD, 3 mei 2021. 

Boetes voor overtreden groepsvorming en illegale feesten 

In de laatste week dat de avondklok gold, van maandag 26 april tot en met woensdag 28 april 
om 04.30 uur, heeft de politie 1624 boetes opgelegd voor het overtreden ervan. 

In de hele vorige week deelde de politie 321 bekeuringen uit voor het overtreden van het verbod 
op groepsvorming. Verder werden er afgelopen weekend 24 illegale feesten beëindigd. 

Donderdag werd al bekend dat de politie in drie maanden tijd meer dan 95.000 boetes had 
uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok. De avondklok gold voor het eerst op 
zaterdag 23 januari en was bedoeld om feesten en bezoeken tegen te gaan en zo verdere 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op overtreding stond een boete van 95 euro. 
Bron: AD, 3 mei 2021.   
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Coronaproof inchecken op vakantiepark: ‘Alleen voor de douchepassen 
contact met het personeel’ 

Tijdens de meivakantie van vorig jaar was het voor vakantieparken en campings nog aftasten 
hoe ze het beste met de coronaregels konden omgaan. Dit jaar zijn de park- en 
campingmanagers voorbereid. Kijk maar naar Park Bosbad Hoeven: daar hoeven de 
vakantiegangers amper contact met het personeel te hebben. 

Wie aankomt bij de camping in Hoeven, wordt buiten vrolijk te woord gestaan door het 
ontvangstcomité, bestaande uit stagiaire Nikki en medewerkster Melanie. Vrijdag is een van 
de dagen waarop gasten het park verlaten en nieuwe gasten arriveren, dus zich vervelen doen 
ze zich niet. Bron: BN De Stem, 3 mei 2021.   

 

Asperges blijven populair, maar koud voorjaar laat zich voelen: ‘we 
steken veel minder dan normaal’ 
 
Lagere temperaturen en zelfs lichte nachtvorst: de lente komt dit jaar maar moeilijk op gang. 
En dat merken ook de aspergetelers in West-Brabant. ‘We steken veel minder dan normaal.’ 
 
Warm ingepakt zijn ze, de rijen aarde met daarin de ‘vroege’ asperges op de kwekerij van Corné 
Brenders in Made. Het groeitempo van de groente hangt sterk af van het weer, maar door het 
koude voorjaar hebben de ze wat hulp nodig.  Bron: BN De Stem, 3 mei 2021. 
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De langer uitblijvende lente zorgt voor een hogere prijs voor de asperges. Teler Corné Brenders 
laat de extra plastic laag zien die over de asperges wordt gelegd om de warmte beter vast te 
houden en hiermee dus de groei te bevorderen. © Pix4Profs-Ron Magielse 
 
 

Twee vrouwen aangehouden voor bedreigen RIVM-directeur Jaap van 
Dissel 
 
Twee vrouwen zijn afgelopen vrijdag aangehouden op verdenking van het bedreigen van RIVM-
directeur Jaap van Dissel. De twee worden ook verdacht van opruiing. Via berichtendienst 
Telegram riepen ze op tot het plegen van geweld tegen de RIVM-directeur of zijn woning. 
Daarbij werd ook zijn adres gedeeld. Het Openbaar Ministerie (OM) sluit meer aanhoudingen 
niet uit. 
 
Een vrouw van 54 jaar uit Apeldoorn en een van 52 jaar uit Terneuzen plaatsten de opruiende 
berichten. Ze hebben volgens het OM duidelijk een grens overschreven met hun gedrag.  
 
‘Bedreiging en intimidatie zijn nooit te rechtvaardigen’, aldus hoofdofficier van justitie Michiel 
Zwinkels. ‘En zeker wanneer iemand zich uit hoofde van zijn functie inzet voor het welzijn van 
ons allemaal, dienen we een sterk signaal af te geven. Dergelijk gedrag kan niet worden 
geaccepteerd.’ 
 
De vrouwen zijn vandaag voorgeleid en blijven veertien dagen langer in voorarrest. Ze moeten 
zich op 12 mei voor de politierechter verantwoorden. Het politieonderzoek naar de Telegram-
groep loopt ondertussen door. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, laat het OM 
weten. Bron: AD, 3 mei 2021.  
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De tasjes staan klaar in de winkel om opgehaald te worden. Inzet: Abdeilah Elbouzrute in zijn 
zaak. © Privéfoto / inzet Bernard van Gellekom  
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Visboer Abdeilah geeft 150 gratis maaltijden aan minderbedeelden: 
‘mensen zijn me geen uitleg verschuldigd’ 
 
Visboer Abdeilah Elbouzrute bewees afgelopen zondag dat hij het hart op de goede plaats heeft 
zitten. honderdvijftig tasjes met maaltijden gingen over de toonbank in het Amersfoortse 
Soesterkwartier, zonder dat er daarvoor een cent in de kassa van de ondernemer 
terechtkwam.     
 
Eigenlijk was het een idee van zijn dochter en wat vriendinnen, om iets te doen voor mensen 
die het minder hebben in tijden van crisis. Elbouzrute vond dat zo'n goed plan, dat hij een 
actie op touw zette om gratis maaltijden weg te geven in zijn Viswinkel de Soester. Geheel in 
lijn met het gedachtegoed van vastenmaand Ramadan deelde hij uit, en niet alleen aan 
moslims in de wijk. ‘We wilden iets goed doen voor andere mensen die het nodig hebben. De 
meeste mensen die kwamen halen, waren geen moslim.’ 
 
In de pakketten zat niet alleen vis. ‘Ik heb gezorgd voor een mix. Er zat kip in, een stukje vis, 
wat rijst en fruit. We hebben zelf spullen ingekocht, maar ook donaties gekregen van mensen 
die mee wilden helpen.’ 
 
Elbouzrute stond zondagmiddag klaar in zijn viswinkel om vis bij te bakken, mocht het storm 
lopen voor de gratis pakketten, maar dat bleek alleszins mee te vallen.  ‘Ik ben tegen het einde 
van de dag maar instanties gaan bellen om alle maaltijden kwijt te raken. Wat er uiteindelijk 
niet is opgehaald hebben we langsgebracht bij een crisisopvang en twee moskeeën, dus we 
zijn het wel kwijtgeraakt.’ 
 
De visboer denkt dat dit vooral te maken heeft met schaamte. ‘Een mevrouw vertelde een heel 
verhaal waarom ze de maaltijd kwam halen. Maar dat was helemaal niet nodig. Ik geef het 
gewoon. Mensen zijn me echt geen uitleg verschuldigd.’ 
 
Op Facebook, waar reclame werd gemaakt voor de actie, regent het positieve reacties. En ook 
Elbouzrute zelf merkte dat zijn actie op sympathie kon rekenen. ‘Ik heb hele leuke reacties 
gekregen. Mensen vonden het een goed initiatief.’ Bron: AD, 3 mei 2021.  
 
 

Man (44) die vrouw poep van eigen kinderen liet eten voor jaren de cel in 
 
Een 44-jarige Utrechter die jarenlang zijn vrouw gruwelijk mishandelde en zijn kinderen 
dwong daaraan mee te doen is veroordeeld tot negen jaar cel. Hij liet zijn vrouw de ontlasting 
eten en drinken van hun eigen kinderen, sleepte haar door het huis met een nijptang aan 
haar tong en gooide olie over haar clitoris. Aan het slaan en schoppen moesten de kinderen 
verplicht meedoen. 
 
Met de veroordeling van de man kunnen de slachtoffers zo goed en kwaad als dat gaat 
proberen alles een plekje te geven. Want wat er zich dertien jaar lang in het huis van het 
Utrechtse gezin afspeelde, is nauwelijks met een pen te beschrijven. Hij zegt dat alle 
aantijgingen ‘bij elkaar verzonnen en op elkaar afgestemd zijn’, maar zowel de vrouw als de 
kinderen gaven zeer gedetailleerde verklaringen bij de politieverhoren. Inclusief details die 
ieders voorstellingsvermogen ver te buiten gaan. Excessief, veelvuldig en mensonterend, zo 
omschreef de rechtbank de gruweldaden.  Bron: AD, 3 mei 2021. 
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Nieuwe test ontwikkeld om antilichamen tegen Covid-19 op te sporen met 
één duimprik 
 
 

 
 
Volgens Zwitserse wetenschappers is een druppel bloed voldoende om de aanwezigheid van 
antilichamen tegen Covid-19 op te sporen. Beeld getty 
 
Zwitserse wetenschappers hebben een test ontwikkeld om antilichamen tegen het coronavirus 
in het bloed op te sporen. Een druppel bloed zou voldoende zijn om de aanwezigheid van 
antilichamen te detecteren. De test is betrouwbaar en laat toe om meer dan duizend stalen 
tegelijkertijd te analyseren. 
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Een groep wetenschappers van de Technische Universiteit van Lausanne, de Universiteit van 
Genève en de Universitaire Ziekenhuizen van Genève heeft een test ontwikkeld om 
antilichamen tegen Covid-19 op te sporen. Om de test af te nemen moet er enkel wat bloed 
via de duim worden geprikt. 
 
Onderzoekers hebben bloed van 155 besmette personen gebruikt om na te gaan of de test 
betrouwbaar is. 98 procent van de stalen werd door de test herkend. Bovendien gaf de test 
nooit antilichamen aan als die afwezig waren. 
 
Bij andere tests moet bloed vaak uit een ader worden afgenomen. Daarvoor is bijgevolg 
gekwalificeerd personeel nodig. De nieuwe test is gemakkelijker, aangezien de patiënt zelf 
bloed kan afnemen. Momenteel wordt de test gebruikt om na te gaan hoeveel kinderen 
antilichamen hebben in de kleuterscholen van Genève. Bron: De Morgen, 3 mei 2021. 
 

Alle coronamaatregelen beëindigd in Florida 

In de Amerikaanse staat Florida zijn met onmiddellijke ingang alle coronamaatregelen 
beëindigd. Volgens de gouverneur van Florida, de Republikein Ron DeSantis, kan dit door de 
werkzaamheid en de beschikbaarheid van coronavaccins. 

DeSantis verklaarde alle plaatselijke noodbevelen ongeldig vanaf 1 juli. Door een speciaal 
bevel overbrugde hij de tussenliggende tijd, waardoor hij de beperkingen meteen kon opheffen. 
Verder mogen bedrijven, overheidsinstanties en scholen vanaf 1 juli mensen niet verplichten 
een vaccinatiebewijs te tonen. Als zij dit toch eisen riskeren ze 5000 dollar boete. 

De gouverneur wees op het dalend aantal infecties en sterfgevallen door de geleidelijke 
vaccinatie van de bevolking. Bijna negen miljoen van de 23 miljoen inwoners hebben minstens 
één prik gehad. Volgens DeSantis ligt het zeker niet aan een gebrek aan vaccins dat anderen 
nog niet zijn ingeënt. Sinds vrijdag is een vaccin voor iedereen boven de 16 jaar beschikbaar, 
ook zonder bewijs dat je in Florida woont. Bron: AD, 3 mei 2021. 

Testen voor Toegang moet duidelijk zijn voor mensen 

Het testen voor toegang moet kraakhelder zijn voor mensen. Dat heeft het Veiligheidsberaad 
maandagavond aan het kabinet geadviseerd. Zorgminister Hugo de Jonge kwam het 
toegangstesten toelichten tijdens het overleg van de burgemeesters van de vijfentwintig 
veiligheidsregio's. 

De burgemeesters vinden vooral dat de communicatie over het testplan beter moet. Het 
toegangstesten is nu nog veel te ingewikkeld. ‘Het kabinet moet zo concreet mogelijk alle 
activiteiten benoemen die mogelijk worden door het testen’, zei voorzitter Hubert Bruls na 
afloop van het beraad. Het gaat volgens hem dan over activiteiten die op dat moment nog niet 
kunnen door de coronaregels. Bijvoorbeeld het bezoeken van musea die volgens de stappen 
in het openingsplan gesloten moeten blijven. 

Stap een van dit plan is gezet. Hierdoor mochten onder meer de terrassen weer open. 

Niet alle burgemeesters staan te springen om het toegangstesten. ‘Ik ben best wel sceptisch 
over al dat getest. Als straks stap twee ingaat, hebben wij nog anderhalve maand totdat de 
situatie weer bijna normaal is en wij alle vrijheden weer terug hebben. Eerlijk gezegd vind ik 
het best veel gedoe om voor die anderhalve maand ook nog een testparcours naast het 
stappenplan te hebben. Zet alle inzet die we hebben nog op dat stappenplan en het zo snel 
mogelijk vaccineren van de samenleving. Richt daar de energie op en laten we het niet onnodig 
ingewikkeld maken’, vat burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht de kritiek samen. 

De Jonge ziet vooral kansen. ‘Met het testen kunnen we eerder en meer activiteiten mogelijk 
maken. Zodra het testen niet meer nodig is, stoppen we er weer mee.’ Bron: AD, 3 mei 2021. 
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Versoepelingen op Curaçao per 4 mei 

Curaçao voert een voorzichtige versoepeling door van de coronamaatregelen. Dat heeft 
minister-president Eugene Rhuggenaath bekendgemaakt. Het eiland zit sinds 24 maart in een 
lockdown. 

Maandag werd aangekondigd dat de avondklok met twee uur wordt ingekort. ‘Langzaam 
komen we uit een lastige situatie. Maar we moeten geen al te grote stappen nemen, anders 
krijgen we weer te maken met een stijging van de coronagevallen’, aldus Rhuggenaath. 

Per 4 mei mogen mensen na 21.00 uur de straat niet meer op, dat was 19.00 uur. Restaurants 
met een terras mogen dan ook weer gasten ontvangen. De kentekenregel (Plachi di Dia) blijft 
voorlopig van kracht. Dat betekent dat mensen nog steeds maar twee dagen per week de straat 
op mogen. De autoloze zondag geldt ook nog. Op 17 mei wordt de situatie weer geëvalueerd. 

Curaçao ging in lockdown omdat eind maart het aantal coronabesmettingen enorm 
toenam. Daarmee nam ook de ziekenhuisdruk toe. Het eiland kende begin april bijna 
vijfduizend coronabesmettingen en meer dan honderdtien ziekenhuisopnames. Dat aantal is 
inmiddels meer dan gehalveerd. Het aantal besmettingen was maandag ver onder de 
vierhonderd gezakt. Maar er zijn nog steeds vierentwintig coronapatiënten op de intensive 
care, terwijl er normaal ruimte is voor maximaal zestien. De overheid wil geen risico's nemen 
en vraagt de bevolking om begrip. 

Per 4 mei mogen hardwarezaken, elektronicazaken en banken weer open. In de 
detailhandelszaken mogen maximaal 5 klanten tegelijk naar binnen. Zwemmen in de zee mag 
nog steeds alleen van 04.30 uur tot 08.00 uur 's ochtends en alleen als er volgens de 
kentekenregels gereden mag worden. Kerken mogen onder voorwaarden op vrijdag, zaterdag 
en zondag diensten houden. Bron: AD, 3 mei 2021. 

 
OMT: Niet eerder versoepelen nadat aantal opgenomen besmette 

personen met twintig procent is afgenomen 

De coronamaatregelen moeten pas verder worden versoepeld als het aantal opgenomen 
besmette personen met twintig procent is afgenomen in een ‘lopend 7-daags gemiddelde’. Dat 
adviseren deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet, schrijft 
zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Zo'n daling ziet het OMT nu 
nog niet, aldus de minister. 

Wel denkt het OMT dat de piek in de ziekenhuisopnames is bereikt en de kans op een verdere 
stijging is afgenomen, aldus De Jonge. Tegelijk staat in het nieuwe OMT-advies dat de druk 
op de zorg nu nog onverminderd groot is door het hoge aantal coronapatiënten. Ook is het 
aantal mensen dat besmettelijk is, nog steeds hoog (ruim 170.000) en ligt het reproductiegetal 
op 1,03. Dat betekent dat honderd mensen met corona op hun beurt honderddrie anderen 
besmetten. De R-waarde moet onder de 1 komen waarna het virus langzaam zal uitdoven. 

Het kabinet wacht nog zeker een week langer met de tweede fase van versoepelingen, zo werd 
dit weekend al bekendgemaakt. Vanwege de hoge belasting op de zorg en het onzekere 
epidemiologische beeld is versoepeling op dit moment niet verantwoord, schrijft De Jonge. 
Aanvankelijk was deze maandag een nieuwe persconferentie aangekondigd waarin het kabinet 
mededelingen zou doen over de tweede fase van de verruiming per 11 mei. Die gaat dus niet 
door. Volgende week is de eerstvolgende gelegenheid om versoepelingen aan te kondigen voor 
de week of weken daarna. 

De eerste fase van de versoepelingen is 28 april ingegaan. Toen werd onder meer de avondklok 
na drie maanden afgeschaft en mochten terrassen en winkels onder voorwaarden weer open. 
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OMT-voorzitter Jaap van Dissel verwijst in het 111e advies naar uitspraken in de media over 
‘een effect of beter gebrek daaraan van de avondklok’. Ernst Kuipers, de voorzitter van het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg, zei vorige week in de talkshow Beau dat de avondklok 
nauwelijks effect heeft gehad. Het OMT stelt dat het effect van deze maatregel ‘niet kan worden 
afgelezen aan een rijtje opnames, maar om een grondige wetenschappelijk onderbouwde 
analyse vraagt’. Van Dissel blijft bij een eerder advies van het OMT over de avondklok en de 
onderbouwing ervan, in januari. De deskundigen zijn steeds uitgegaan van een afname in 
nieuwe besmettingen van acht tot dertien procent, maar dat het niet exact viel te berekenen 
in verband met de combinatie van andere maatregelen. Bron: AD, 3 mei 2021. 

 

FDA keurt volgende week vaccin voor tieners goed 

De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA bereidt zich voor om begin volgende week het 
coronavaccin van Pfizer/BioNTech goed te keuren voor tieners van 12 tot en met 15 jaar. Dat 
meldt The New York Times. 

De medicijnfabrikanten hebben eerder deze maand bij de FDA een aanvraag ingediend ter 
goedkeuring van het middel, dat in de VS al wordt toegediend aan mensen van 16 jaar en 
ouder. Pfizer/BioNTech maakte in maart al bekend dat uit een klinische test was gebleken 
dat het vaccin veilig en effectief is voor 12 tot 15-jarigen. 

Wordt het goedgekeurd, dan buigt het vaccinadviespanel van het nationaal Centrum voor 
Ziektecontrole en Preventie (CDC) zich de volgende dag over de onderzoeksgegevens en brengt 
daarop eveneens een advies uit, zo schrijft de Amerikaanse krant. 

De fabrikanten Pfizer en BioNTech hebben eind vorige week bij het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) een soortgelijke aanvraag ingediend. Het EMA heeft vaak vier 
tot zes weken nodig voordat het een beslissing neemt. Bron: AD, 4 mei 2021. 

 

© Hollandse Hoogte  

Mensen in thuisquarantaine na buitenlandse reis houden zich niet aan 

de regels.  

De meeste mensen die tien dagen in thuisquarantaine moesten na een buitenlandreis, 
zijn toch naar buiten gegaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gedragsunit van het RIVM 
en de vereniging voor GGD'en, schrijft zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. 
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Het vaakst doen ze dat om boodschappen te doen. Achttien procent van de mensen liet toch 
de hond uit.   

De PVV had de minister verzocht inzicht te geven in de redenen waarom mensen het 
quarantaine-advies niet opvolgden. Voor bijna alle landen in de wereld wordt reizen al 
maanden afgeraden (code oranje). Binnenkort blijft het niet bij een advies maar komt er 
een quarantaineplicht van tien dagen, maar alleen voor landen met een zeer hoog 
coronarisico. De Kamer stemt daar volgende week over. 

De Kamer voorziet problemen met de handhaving van de verplichting. Van de 47.254 
deelnemers aan het onderzoek, waren er 1265 in de zes weken ervoor in het buitenland 
geweest. Ruim vijfenveertig procent van deze terugkeerders (573 mensen) ging ondanks het 
advies toch naar buiten. 

Het vaakst deden zij dat om boodschappen te doen (68 procent) of een frisse neus te halen 
(57 procent). Toch is ook één op de drie betrokkenen gaan werken (31 procent), liet 18 procent 
de hond uit en was 36 procent om een andere reden buiten. Bron: AD, 4 mei 2021. 

Met je eigen vliegtuig het vaccin ophalen? Het kan sinds maandag op 
Breda Airport 

Nog mooier was het geweest als vliegvelddirecteur Jan Voeten eerst een vlucht boven West-
Brabant had gemaakt om vervolgens op zijn eigen Breda International Airport te landen en 
naar de voorste hangar te lopen om een eerste Pfizer-prik te halen. 

Want dat maakt de vierde vaccinatie locatie van de GGD West-Brabant extra bijzonder: wie 
hier geprikt wordt kan per fiets of auto komen, maar voor een select gezelschap wellicht ook 
met een privé-vliegtuig. ‘Ik had het kunnen doen‘, lacht Voeten, ‘Als ik niet een oproep had 
gekregen om juist naar het Breepark in Breda te komen voor mijn eerste spuit.‘ Bron: BN De 
Stem, 3 mei 2021. 
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Janet Everling bij de vernielde betonnen tafeltennistafel  © Pim Mul 

Scheldpartijen, intimidaties en vernielingen. Jonge kinderen 
terroriseren buurt: ‘Dit moet stoppen. En snel’ 

Winkelwagentjes die voor een rijdende auto worden geduwd. Intimideren, een grote mond 
opzetten. Met ‘grof geweld’ een tafeltennistafel slopen. Kinderen, volgens bewoners tussen de 
6 en 14 jaar, trekken ‘tierend en slopend’ door de Vogelbuurt in Gouda. Dat moet stoppen, 
vindt de wijk. En snel.  

‘Toen ik die pingpongtafel zag, dacht ik: zoveel agressie, waar komt die vandaan?’ zegt Chahid 
el Haddouti. ‘Mijn klomp brak.’ Er zijn stukken uit het ‘net’ van de tafel van gewapend beton 
aan het Vogelplein in de wijk Korte Akkeren. Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd, volgens 
hem. Bron: AD, 3 mei 2021.    
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De schrik van zijn leven en een hevig bloedende, diepe wond in zijn been. Dat kreeg een 
wandelaar uit Epe zaterdagavond toen hij werd aangevallen door een wild zwijn op Landgoed 
Tongeren. Volgens boswachter Arjan Gerrits zijn de bossen desondanks veilig en is de aanval 
een ‘uniek incident’.  

Het is een plaatje dat niet zou misstaan op een ansichtkaart, het kronkelende paadje op 
Landgoed Tongeren. Zeker als een paar felle zonnestralen tussen het nog maagdelijke 
bladerdek door priemen. Op het eerst oog herinnert niets nog aan de gruwelijke minuten die 
de wandelaar in de buurt van deze fraaie plek zaterdagavond heeft moeten doorstaan.  Bron: 
AD, 3 mei 2021. 
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Bescherming tegen corona neemt vlucht: bijna een derde Nederlanders 
heeft antistoffen 

In één maand tijd is het percentage Sanquin-bloeddonoren dat antistoffen tegen het 
coronavirus in zijn bloed heeft, gestegen van 21 naar 32 procent. Vooral in de laatste twee 
weken van april ging het hard. De toename heeft twee oorzaken: vaccinaties (bij ouderen) en 
besmetting. 

Het percentage van tweeëndertig procent is nog niet genoeg om van groepsimmuniteit te 
kunnen spreken, zegt professor Hans Zaaijer. Daarvoor moet volgens hem bij de huidige 
varianten van Covid-19 een immuniteit van ongeveer zevenenzestig procent bereikt worden. 
Het percentage mensen met antistoffen gaat mede door de vaccinaties echter snel omhoog, 
constateert Zaaijer in de cijfers van zijn wekelijkse studies. De laatste twee weken van april 
steeg het percentage ‘beschermde Nederlanders’ telkens met  vier procentpunt. 

 
De opbouw van antistoffen door de tijd  © Sanquin  

Voorlopig vertaalt de hogere immuniteit zich nog niet in betere coronacijfers. Het aantal 
ziekenhuis- en ic-opnames ligt al weken op een stabiel hoog niveau en daalt nog niet. RIVM-
baas Jaap van Dissel voorspelde bijna twee weken terug in de Tweede Kamer een snelle daling 
begin mei, maar zei ook dat die prognose met veel onzekerheden is omgeven. 

De komende weken wil de overheid het vaccinatietempo verder opvoeren. Binnen nu en drie 
weken zijn er volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid bijna 3 miljoen prikken 
gepland. Op 23 mei moeten er ruim 8,4 miljoen gezet zijn. 

Het effect van de vaccinaties is nu vooral goed te zien bij donoren van 61 tot 70 jaar, blijkt uit 
de studie van Sanquin. Het percentage ligt daar inmiddels boven de veertig procent. Bij de 



236 

 

donoren van 71 jaar en ouder bleef het nog iets achter, maar steeg het ook snel, naar ongeveer 
vijfendertig procent. Zaaijer: ‘Het is mooi om de vaccinaties zo goed terug te zien bij de donors. 
Aan de andere kant zien we dat de antistoffen bij donors van 18-30 jaar ook gestaag verder 
stijgen, naar boven de dertig procent, maar dat komt door voortgaande besmettingen.’ 

 
De opbouw van antistoffen per leeftijdsgroep  © Sanquin  

 

Wekelijks onderzoekt de zogenaamde Vinger aan de Pols (VAP)-studie van Sanquin een 
steekproef van ongeveer tweeduizend bloeddonors op antistoffen, in aanvulling op het 
onderzoek dat het RIVM naar antistoffen doet. De groep donoren is niet per definitie een 
representatieve dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking, maar veranderingen over de 
tijd geven volgens Sanquin waardevolle informatie over de aanwezigheid van corona-
antistoffen onder de Nederlandse bevolking. 

Meer vrouwen dan mannen hebben overigens antistoffen. Dat komt doordat meer vrouwen in 
de zorg werken en met voorrang zijn gevaccineerd, stelt Zaaijer.  Bron: AD, 3 mei 2021. 

 

Reisbranche verwacht run op lastminutes, maar op stuntprijzen hoeven 
we niet te rekenen 

Reisorganisaties verwachten een hausse aan boekingen als er straks weer volop gereisd kan 
worden. Op gestunt met prijzen hoeven consumenten in elk geval niet te rekenen.  

De reisbranche had reikhalzend uitgekeken naar een nieuwe coronapersconferentie, waarin 
het kabinet met een reisadvies zou komen voor de periode na 15 mei. Met het uitstellen van 
de persconferentie laat dat reisadvies een week langer op zich wachten. Bron: AD, 4 mei 
2021.  

 

Uit cijfers van RIVM blijkt dat het coronavirus nog niet weg wil 

Het coronavirus is in ons land nog niet echt op zijn retour, zo blijkt uit de weekcijfers die het 
RIVM vandaag bekendmaakt. De afgelopen week zijn waarschijnlijk, voor de vierde week op 
rij, meer dan 50.000 nieuwe besmettingsgevallen vastgesteld. De exacte aantallen volgen later 
vandaag. Vorige week werden er iets meer dan 55.000 positieve tests afgenomen, wat 
neerkomt op een gemiddelde van 7871 per dag.  
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De zes dagen erna zijn er 44.327 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, gemiddeld 7387 per 
dag. Het weekcijfer zal vandaag daarom rond de 52.000 uitkomen. In de wekelijkse update 
berekend het RIVM ook het aantal ziekenhuisopnames van de afgelopen week. Vorige week 
waren dat er 1661, waarvan 374 op de ic. Ook meldt het instituut het aan sterfgevallen door 
corona. Dat waren er vorige week 129. Bron: AD, 4 mei 2021. 

 

Langs de westkust, in het Waddengebied en in Zuid-Limburg komen zware windstoten voor 
van 75 tot 90 kilometer per uur. © Hollandse Hoogte / ANP 
 
 

Code geel wegens harde wind aan kust: aantal testlocaties uit voorzorg 
dicht 
 
Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het westen en zuiden van het land en heeft 
code geel afgegeven. Langs de westkust, in het Waddengebied en in Zuid-Limburg komen 
zware windstoten voor van 75 tot 90 kilometer per uur. Vanaf de vroege ochtend geldt de 
waarschuwing ook voor Noord-Brabant. Op sommige plaatsen zijn door de wind de GGD-
testraten gesloten,. 
 
De teststraat in Zuidland is vandaag gesloten vanwege de harde wind die langs de kust trekt. 
Aan zee is de wind soms stormachtig, kracht 8 en in combinatie met de buien is het flink 
koud.  De afspraken die al stonden gepland, worden verzet, meldt de GGD Rotterdam-
Rijnmond. Mensen worden telefonisch op de hoogte gesteld. 
 
Afspraken kunnen worden verzet naar de de testlocatie bij Ahoy of in Middelharnis,  zegt een 
woordvoerder van de GGD. ,,Op een aantal testlocaties wordt de capaciteit tijdelijk 
opgeschroefd, zodat de mensen die eigenlijk in Zuidland getest zouden worden gewoon 
geholpen kunnen worden.’’ 
 
Uit voorzorg is vandaag ook de teststraat in Vlissingen gesloten, laat GGD Zeeland weten. In 
verband met de harde wind is het niet verantwoord de testlocatie open te houden, klinkt het. 
De testlocatie in Zeeland is gevestigd in tenten en dat is niet werkbaar. Mensen met een 
afspraak zijn al gebeld en kunnen in Goes terecht. 
 
Ook de teststraat in Beverwijk is vandaag gesloten vanwege de harde wind, zo laat GGD 
Kennemerland weten. 
De kans bestaat dat vanwege de storm vandaag nog andere testlocaties dichtgaan, aldus GGD 
Rotterdam-Rijnmond. De komende dagen neemt de westelijke wind weer in kracht af. 
Woensdag, donderdag en vrijdag, houdt het koude weer echter aan. Af en toe valt er een bui. 
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De GGD GHOR laat weten vandaag om 19.30 de landelijke informatielijn te sluiten. Dit in 
verband met dodenherdenking. Bron: AD, 4 mei 2021. 

 

 

 

Foto ter illustratie  © ANP XTRA  
 
 

Ruim anderhalf miljoen ‘zombiebanen’ gaan verdwijnen, maar hoe erg is 
dat? 
 



239 

 

De komende vier jaar verdwijnen mogelijk ruim anderhalf miljoen banen als gevolg van 
digitalisering, meldde accountants- en adviesbureau PwC onlangs. Onder deze zogenoemde 
groep met ‘zombiebanen’ vallen voornamelijk verkoopmedewerkers, vakkenvullers, 
horecamedewerkers en receptionisten. Wat gebeurt er met werkenden in deze beroepen?  
 
Volgens het rapport van PwC dreigden voor de coronacrisis al zo'n 250.000 banen te 
verdwijnen. Tijdens de pandemie is dit aantal gegroeid naar 330.000 banen. Naar verwachting 
van het accountantsbureau komen daar tot en met 2024 jaarlijks nog eens 400.000 banen 
bij.  
 
Volgens Thijs Bol, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, is het begrip zombiebanen 
een stuk complexer dan het bureau stelt. ‘De arbeidsmarkt verandert al dertig jaar lang door 
digitalisering. Nu komt de coronacrisis daar nog eens bovenop, maar dat er 1,6 miljoen banen 
verloren gaan, zie ik niet in zo'n korte tijd gebeuren’, zegt Bol.  
 
‘De arbeidsmarkt blijft veranderen. Natuurlijk zal de pandemie een impuls geven aan 
digitalisering, maar een abrupte verandering zal dit niet veroorzaken. Dat gaat geleidelijk. Het 
idee dat ineens een heel grote groep op straat zal staan door digitalisering, is een doemscenario 
dat ik betwijfel.’ 
 
Het aantal zombiebanen, die volgens PwC nu nog overeind worden gehouden door de 
steunmaatregelen van de overheid, dreigt toe te nemen wanneer die maatregelen wegvallen, 
schrijft het accountantsbureau. ‘Wanneer iemand zijn baan verliest, is die persoon niet 
meteen werkloos. Veel banen verdwijnen omdat ze niet opnieuw ingevuld worden door 
pensionering of uitstroom’, legt Bol uit. ‘Functies automatiseren, waardoor ze overbodig 
worden. Maar in zo'n geval wordt mensen vaak gevraagd of ze willen uitstromen met een 
pakket.’ 
 
Wanneer er wel sprake is van ontslag, vinden mensen over het algemeen vaak nieuw werk, 
stelt Bol. ‘Er zijn wel kwetsbare groepen. Van de werknemers die hun baan verliezen, hebben 
mensen die weinig bijgeschoold zijn en een lagere opleiding hebben gevolgd meer kans op 
werkloosheid. De gevolgen van automatisering zijn niet gelijk verdeeld over de arbeidsmarkt 
en zijn zorgwekkend. Hoogopgeleiden die hun baan verliezen, vinden makkelijk ander werk 
dan lager opgeleiden.’ 
 
Banen waar juíst werknemers voor nodig zijn, worden door PwC ‘engelbanen’ genoemd. 
Hieronder vallen volgens het accountants- en adviesbureau technici, politiemensen, 
brandweerlieden en basisschooldocenten. Door om- en bijscholingen zouden werknemers 
volgens PwC vanuit een zombiebaan naar een engelbaan kunnen doorstromen. ‘Omscholen 
gebeurt vaak binnen hetzelfde bedrijf en biedt de kans om op een andere functie verder te 
gaan’, vertelt Bol. ‘Als je bijvoorbeeld secretaresse bent, kun je ook andere administratieve 
taken vervullen.’  
 
Die omscholingen gaan volgens Bol heel geleidelijk. ‘Bedrijven hebben er weinig aan om 
werknemers zomaar te ontslaan wanneer taken overbodig worden. Er is ook geen overschot 
aan engelbanen. Daarom blijven mensen intern om- en bijgeschoold worden. De arbeidsmarkt 
verandert, dus veranderen bedrijven en werknemers mee.’  Bron: AD, 4 mei 2021. 
 
 
 

Achter thuiswerken en digitaal onderwijs zitten belangen van 
invloedrijke bedrijven 
 
Irene van den Berg is journalist en columnist, gespecialiseerd in financiële psychologie. Zij 
probeert ons economische gedrag te verklaren. 
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Mijn 6-jarige dochtertje is fan van bol.com, en dat is mijn schuld. De schat was verdrietig, 
omdat ze door de winkelsluiting niets aan haar zakgeld had. En toen kwam ik op het 
fantastische idee om te laten zien dat je ook online speelgoed kunt kopen. Vliegensvlug wist 
ze haar eigen verlanglijstje aan te maken in de app. En sindsdien vraagt ze bijna iedere dag om 
mijn telefoon. We hadden haar beloofd naar de speelgoedwinkel te gaan zodra het weer kon. 
Maar nu het eenmaal zo ver is, taalt ze er niet meer naar. Bron: AD, 3 mei 2021. 

 

  

De productielijn van Mini bij autofabrikant VDL Nedcar in Born. Ook hier veroorzaakt het 
tekort aan chips grote problemen. © Hollandse Hoogte / ANP 
 

Code zwart in de auto-industrie door tekort aan chips: fabrieken 
stilgelegd 
 
Het tekort aan computerchips veroorzaakt steeds grotere problemen in de auto-industrie. 
Autofabrikant VDL Nedcar in het Limburgse Born moet woensdag, donderdag en vrijdag de 
productie opnieuw stilleggen, meldt dagblad De Limburger. Intussen kopen grote 
autoverhuurbedrijven als Hertz en Avis in de VS grote aantallen tweedehandsauto's op omdat 
fabrikanten niet genoeg nieuwe auto's kunnen leveren. 
 
Chipmakers hebben vanwege de grote vraag naar chips voor met name laptops, smartphones 
en spelcomputers - als gevolg van het vele thuiswerken en de lockdowns overal ter wereld - 
grote moeite om aan de vraag vanuit de auto-industrie te voldoen. 
 
Bij VDL Nedcar kunnen hierdoor momenteel slechts mondjesmaat Mini’s en BMW’s X1 
geproduceerd worden. Vanaf woensdag gaat de productielijn drie dagen plat en moeten 
drieduizend medewerkers gedwongen thuisblijven. De medewerkers zijn vanochtend 
geïnformeerd. Afgelopen week moest de fabriek ook al twee dagen dicht. 
 
Volkswagen, de op een na grootste autofabrikant ter wereld, verwacht dat de productie de 
komende maanden zal dalen vanwege het wereldwijde chiptekort. Dat zei topman Ralf 
Brandstätter in een interview met het Duitse persbureau DPA. Eerder legde Volkswagen al 
fabrieken en productielijnen tijdelijk stil vanwege het gebrek aan chips. Afgelopen week 
waarschuwde het Amerikaanse Ford Motor eveneens voor een dalende productie door de 
tekorten. En Toyota, Daimler, Mitsubishi, Jaguar Land Rover en General Motors (GM) kampen 
ook al enige tijd met productieverstoringen. 
 
Autoverhuurders Hertz en Avis komen er eveneens door in de problemen, meldt 
vakblad Automotive News. Ze kopen in de VS steeds meer tweedehandsauto’s om hun 
wagenpark te verversen. Autoverhuurders hebben een constante aanwas van nieuwe auto’s 
nodig om het wagenpark actueel, maar ook groot genoeg te houden. Zeker nu de coronacrisis 
over z’n dieptepunt heen lijkt en er dus weer meer auto’s verhuurd zullen worden.  
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De gebruikte auto’s worden vooral op veilingen in grote partijen gekocht. Ook koopt men 
auto’s uit leasevloten op of uit voorraden bij dealers. In de VS zou het tekort aan nieuwe auto’s 
inmiddels al tot een flinke stijging van de occasionprijzen hebben geleid. De kans is volgens 
analisten groot dat de verhuurmaatschappijen zelf weinig financiële gevolgen van de situatie 
zullen ondervinden, maar dat consumenten vanwege het schaarsere aanbod hogere 
huurprijzen doorberekend krijgen. Voor de verhuurders is het mogelijk zelfs gunstig, 
aangezien het aanbod kleiner is dan de vraag en consumenten dus mogelijk sneller bereid zijn 
dieper in de buidel te tasten voor een huurauto. Bron: AD, 3 mei 2021. 
 

 

 

Kunstenaar Roelof Lenten, echtgenoot van actrice Gerda Havertong, is overleden. © schuim-
225 
 

Echtgenoot van Gerda Havertong overleden na coronabesmetting 
 
Roelof Lenten, de echtgenoot van actrice Gerda Havertong, is vorige week op 86-jarige leeftijd 
overleden na een besmetting met het coronavirus. Hij is opgebaard in zijn eigen galerij in het 
Gelderse Epse en wordt deze maandagmiddag gecremeerd. 
 
Lenten was al jarenlang galerijhouder, gevestigd in het buitgebied van het dorp. ‘Die galerij is 
er nog. Er is nog steeds heel veel werk te vinden’, vertelt Zuléma, de dochter van Gerda 
Havertong. Zij bevestigt desgevraagd het overlijden van haar stief- of pleegvader: ‘Roelof was 
een flamboyante man. Een levensgenieter en een kunstenaar’, looft ze hem. 
 
Op de site van de kunstgalerij staat een mogelijkheid om een condoleanceregister te tekenen. 
Lenten is 86 jaar geworden en zou op 13 mei zijn volgende verjaardag vieren. Op dezelfde dag 
zou hij ook 28 jaar zijn getrouwd met Gerda Havertong, onder meer bekend geworden door 
haar rol in de televisieserie Sesamstraat. 
 
Zowel Roelof Lenten als Gerda Havertong (74) zijn besmet geraakt met het coronavirus. 
Dochter Zuléma laat weten dat haar moeder weer probeert op te krabbelen: ‘Haar conditie 
heeft een dreun gekregen. Het gaat beter, al is verdriet en herstellen van corona geen goede 
combinatie.’ 
 
Mede als gevolg van het coronavirus vindt er een ingetogen afscheid plaats. Veel mensen 
wilden al afscheid nemen van Lenten, maar dat was door de geldende beperkingen niet altijd 
mogelijk. Wel stromen de kaartjes met medeleven binnen volgens Zuléma. De uitvaart zal 
Surinaams cultureel zijn, zoals Lenten dat zelf wilde. Bron: AD, 3 mei 2021. 
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© ANP  
 

Oom van koningin Máxima overleden aan gevolgen van corona 
 
De oom van Máxima is overleden. Jorge Horacio Cerruti  (76) stierf afgelopen donderdag aan 
de gevolgen van COVID-19. Hij zou ook al enige tijd aan kanker hebben geleden.  
 
Maxima’s oom woonde in San Nicolás, zo’n tweehonderdvijftig kilometer ten noordwesten van 
de hoofdstad Buenos Aires. Zijn lichaam is inmiddels overgebracht naar de begraafplaats van 
Pergamino, de provinciestad met ruim honderdduizend inwoners waar de familie van 
Máxima’s moeder vandaan komt. 
 
De koningin bracht in haar jeugd veel tijd door op het Argentijnse platteland van Pergamino. 
Zij logeerde geregeld bij haar oom. Jorge Horacio was onder meer veearts en speelde graag 
polo. Jorge Horacio laat een vrouw en vier kinderen achter. Zijn zus María del Carmen Cerruti 
(76) is de moeder van Máxima. 
 
In de nationale krant La Nación verschenen vandaag acht overlijdensberichten naar 
aanleiding van zijn dood. Bron: AD, 2 mei 2021. 
 

 

Eind vorig jaar was er nog een grote corona-uitbraak in een reguliere daklozenopvang aan het 
Jansveld. © AD Diane Hoekstra  
 
 

Noodopvang moet dicht: vrees voor corona-uitbraak onder Utrechtse dak- 
en thuislozen 
 
Vluchtelingenwerk in Utrecht en enkele politieke partijen vrezen voor een grote corona-
uitbraak onder dak- en thuislozen nu een speciale noodopvang voor illegalen en Oost-
Europese dakloze vluchtelingen moet sluiten. De partijen roepen de minister en de wethouder 



243 

 

op om de opvang open te houden, totdat deze groep de kans heeft gehad zich te laten 
vaccineren.  
 
Het gaat om een groep van ruim honderd mensen in Utrecht, die normaal gesproken geen 
recht heeft op opvang, maar vanwege de nijpende coronapandemie het afgelopen jaar terecht 
kon in een pand aan de Koningin Wilhelminalaan in Transwijk en in een gebouw aan de 
Maliebaan. De opvang wordt bekostigd door het Rijk. Maar volgens de laatste regels uit Den 
Haag kan de speciale opvang niet langer openblijven. Sinds 1 april worden er geen nieuwe 
mensen toegelaten en later deze maand moet de opvang voor deze groep ook echt 
sluiten.  Bron: AD, 4 mei 2021.  
 
 

Europese tak Amazon: 44 miljard euro omzet, en geen cent belasting 
betaald  
 
De Europese tak van de Amerikaanse online winkel Amazon heeft in 2020 44 miljard euro omzet 
gedraaid, maar hoeft geen cent vennootschapsbelasting te betalen. Dat blijkt uit onderzoek van 
de Britse krant The Guardian. 
 
Het Europese hoofdkantoor van Amazon is gevestigd in Luxemburg, dat populair is bij grote 
bedrijven vanwege zijn gunstige belastingklimaat. Ondanks stijgende verkopen boekte het 
hoofdkantoor in Luxemburg officieel een verlies van 1,2 miljard euro. Amazon kreeg van de 
belastingautoriteiten in Luxemburg een aftrekpost van 56 miljoen euro toegekend, die het kan 
verrekenen met toekomstige aanslagen. 
 
Volgens de Britse Labourparlementariër Margaret Hodge toont dit aan dat Amazon een niet-
aflatende campagne voert om belasting te ontwijken. ‘De inkomsten van Amazon zijn explosief 
gestegen, terwijl onze winkelstraten het moeilijk hebben. Toch blijft Amazon zijn winsten 
doorsluizen naar belastingparadijzen als Luxemburg en ontloopt daarmee zijn eerlijke aandeel 
in de belastingen’, aldus Hodge. 
 
Paul Monaghan, hoofd van de Fair Tax Foundation, noemt de cijfers van Amazon 
‘verbijsterend’. Amazon verovert volgens hem een steeds groter deel van de markt over de 
ruggen van belastingbetalers. 
 
De verkopen van Amazon Europa stegen in 2020 met twaalf miljard euro. Volgens een 
woordvoerder van het bedrijf betaalt Amazon in elk land alle belasting die het verschuldigd is. 
Hij benadrukte dat de omzet weliswaar stijgt, maar de winsten laag zijn als gevolg van de 
hevige concurrentie op de online markt. Bron: De Morgen, 4 mei 2021. 
 

Reclame yoghurtdrank heeft top zuivelbedrijf  in Zuid-Korea kop gekost 

Een promotiecampagne waarin werd geclaimd dat een yoghurtdrankje het risico op 
een coronabesmetting zou verlagen, heeft de top van een Zuid-Korea's grootste zuivelbedrijven 
de kop gekost. Namyang Dairy Products finacierde onderzoek naar de mogelijkheid 
dat Bulgaris, zoals het goedje heet, de weerstand tegen het virus verhoogt. Alleen was de 
boodschap naar de media iets te stellig. 

De zuivelfabrikant krijgt nu het verwijt met opzet verkeerde informatie te hebben verspreid. 
Directeuren Hong Won-sik en Lee Kwang-bum zagen door de ophef geen andere optie dan 
zijn ontslag aan te bieden. ‘Ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan voor 
de teleurstelling en woede die ik heb veroorzaakt in een tijd waarin het land zucht onder 
Covid-19’, sprak Hong. 

Ondanks het schandaal en de ongetwijfeld welgemeende excuses van de directie houden Hong 
en Lee wel de meeste aandelen van het bedrijf in handen houden. Wel beloofde Hong de 
leiding van Namyang niet door te geven aan zijn kinderen. Dat laatste is een veel bekritiseerde 



244 

 

gang van zaken bij familiebedrijven in Zuid-Korea. ‘Ik neem alle verantwoordelijkheid op me.' 
Bron: AD, 4 mei 2021.  

 

Mensen mijden grote steden, de kust is populair 

Het lenteweer zat afgelopen weekend nog niet echt mee, maar met de versoepelingen op zak 
trok Nederland er toch flink op uit. De app van Parkmobile zag het laten vieren van de 
coronamaatregelen direct terug in het parkeergedrag. Het aantal transacties steeg tijdens het 
weekend met 9,2 procent. 

Opvallend genoeg bleven we wel weg uit de grote steden. Daar werd 3,6 procent minder 
geparkeerd, terwijl elders in het land de auto 8,9 procent vaker betaald werd neergezet. Vooral 
een plaatsje aan de kust bleek in trek. Wie toch naar de stad trok, liet Amsterdam liggen (-8,3 
procent) maar koos voor Eindhoven (+10,7 procent).  Bron: AD, 4 mei 2021.  

Officieel: UEFA staat bij EK selecties van 26 spelers toe 

Bondscoach Frank de Boer mag voor het komende EK een selectie van 26 spelers 
samenstellen. De UEFA heeft ingestemd met het verzoek vanuit meerdere landen om de vaste 
groep voor de titelstrijd met drie spelers uit te breiden. Normaal bestaat de selectie van een 
landenteam bij een eindtoernooi uit 23 man. 

Voor elk EK-duel zullen echter per land maar 23 spelers op het wedstrijdformulier mogen 
staan. Daarmee blijft de UEFA binnen de bestaande reglementen.  

De belangrijkste reden voor de UEFA om de EK-selecties uit te bereiden is de huidige 
coronacrisis. Met een grotere spelersgroep kunnen landen een eventuele uitbraak van het 
virus binnen de ploeg beter opvangen. Dat geldt tevens voor de eventuele maatregelen op 
quarantainegebied voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een positief getest 
persoon. 
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Het verzoek tot uitbreiding van 23 naar 26 spelers kwam eerder al van verschillende spelers 
en coaches, ook vanwege de overvolle speelkalender. Onder anderen de bondscoaches Roberto 
Martínez van België en Joachim Löw van Duitsland spraken eind maart al de wens uit twee 
of drie spelers extra te mogen selecteren. 

Het EK voetbal begint op 11 juni en duurt tot en met 11 juli. Tien dagen voor de start moeten 
de definitieve selecties bij de UEFA binnen zijn. Als een geselecteerde speler na 1 juni 
geblesseerd raakt, kan een land nog tot aan de eerste groepswedstrijd een vervanger oproepen. 
Daaraan is geen maximum verbonden. 

Ook spelers die positief zijn getest op het coronavirus en spelers die in quarantaine moeten 
gaan vanwege contacten met besmette personen mogen in de aanloop naar de eerste EK-
groepswedstrijd worden vervangen. Spelers die van de EK-lijst zijn verwijderd, kunnen daarna 
niet meer terugkeren in het toernooi. 

Indien een doelman om fysieke redenen wegvalt, kan tijdens het hele toernooi nog een 
vervanger worden opgeroepen. Dat mag ook als een of twee andere keepers van de betreffende 
EK-selectie nog gewoon beschikbaar zijn. Bron: AD, 4 mei 2021.  

PKN adviseert kerkdiensten fysieke kerkdiensten voor gevaccineerden 

De Protestantse Kerk in Nederland adviseert tot het houden van speciale diensten voor 
gelovigen die 'logischerwijs gevaccineerd kunnen zijn’. Om toegang te krijgen tot zo'n 
kerkdienst hoeft echter geen vaccinatiebewijs of negatief testbewijs te worden getoond. ‘Jezus 
sloot geen mensen buiten, maar zag hen en was met ontferming bewogen', is de gedachte. En 
dus werd nagedacht over de mogelijkheden die er zijn.  

Het wel of niet tonen van een vaccinatiebewijs vormt een 'principiële vraag', concludeert de 
projectgroep van PKN. ‘Hier strijden twee waarden met elkaar. Enerzijds de waarde van 
gastvrijheid, iedereen is welkom. Mensen wel of niet toelaten op basis van een test- of 
vaccinatiebewijs lijkt niet goed te passen bij de essentie van kerk-zijn. Anderzijds die van 
zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met elkaar.' 

Het onderscheid maken tussen gevaccineerden en degenen die dat nog niet zijn, 'voelt niet 
goed'. ‘De beperkingen vanwege de coronacrisis gelden voor iedereen. Zo moet het ook voor 
iedereen mogelijk zijn om af en toe deel te kunnen nemen aan een fysieke kerkdienst.' 
Omdat veel ouderen binnen de gemeente wel al zijn geprikt, geeft PKN kerken in overweging 
extra diensten aan te bieden. 

Zij die gevaccineerd zijn lopen nauwelijks risico op besmetting, stelt PKN. ‘Zij die niet 
gevaccineerd kunnen worden of dat niet willen, nemen een persoonlijk, weloverwogen besluit 
en risico.' De projectgroep benadrukt dat iedereen zich bij de kerkdiensten aan de 
coronaregels dient te houden. Zo is het 'niet de bedoeling dat bij de speciale diensten voor 
gevaccineerden ineens meer bezoekers welkom zijn'. Bron: AD, 4 mei 2021. 

EMA gaat Chinees Sinovac-vaccin sneller beoordelen voor Europese 
markt 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kijkt met een versnelde procedure naar het 
coronavaccin van Sinovac. Op deze manier kan het middel sneller worden beoordeeld zodra 
het onderzoeksdossier compleet is. 

Bij deze zogeheten rolling review sturen de Chinese makers hun onderzoeksresultaten op 
zodra ze beschikbaar zijn. De experts van het EMA zijn daardoor al ingelezen als ze een besluit 
moeten maken over de toelating van het vaccin in de Europese Unie. 
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Het EMA heeft besloten om dit proces te starten op basis van voorlopige onderzoeksresultaten. 
‘Deze suggereren dat het vaccin de productie van antilichamen op gang brengt die gericht zijn 
op het coronavirus en kan helpen beschermen tegen de ziekte’, aldus de Europese 
toezichthouder. 

Er worden momenteel meerdere coronavaccins via een versnelde procedure behandeld. Dat 
gebeurde eerder ook al bij de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen. 
Die zijn inmiddels goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. 

Het Sinovac-vaccin wordt gebruikt in onder meer China, Brazilië, Turkije en Zuidoost-
Aziatische landen zoals Indonesië, Maleisië en de Filipijnen. Bron: AD, 4 mei 2021.  

Zakenman Toon (72) bedacht systeem om coronapatiënten op de ic te 
keren 
 
Vijf mensen aan een bed om een coronapatiënt te keren. Het is de dagelijkse praktijk op de 
overvolle ic’s. Maar met een uitvinding van Tebulo Engineering uit Alkmaar kan het met 
minder mensen. Toon Nouwens uit Almkerk helpt het bedrijf met de ontwikkeling en promotie 
van de Rotomove. ‘Dit systeem kan de werkdruk op de ic’s helpen verlichten. Ik weet hoe het 
daar is, want ik heb er zelf gelegen.’ 
 
Nouwens is 72 jaar. Op papier is de Brabander al geruime tijd met pensioen, maar in de 
praktijk is hij een druk baasje. Hij is aan meerdere bedrijven verbonden, onder aan fabrikant 
Kärcher van de reinigingssystemen en producent Quasar Holland, die exclusieve verlichting 
maakt. Daarnaast adviseert hij bedrijven die hun vleugels willen uitslaan. ‘Ik heb jarenlang 
zelf bedrijven geleid. Nu vind ik het leuk om mijn kennis te delen. Bedrijven kloppen bij mij 
aan om mee te denken.’ Bron: AD, 4 mei 2021. 

 

 

Met het systeem is het mogelijk om een patiënt met twee verpleegkundigen te keren, terwijl 
een intensivist deze in de gaten houdt. © Tebulo Medical Systems 
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Kees de Ruijter en Loes den Ouden op de kamer van patiënt Willem Zwiers, die maar wat blij 
is met de aandacht die hij krijgt van de zorgreservisten. ‘Een dag duurt anders heel lang.' © 
Frank de Roo 
 
 

Papendrechtse wethouder springt bij in het ziekenhuis: ‘Het is alle hens 
aan dek’ 
 
De eerste zorgreservisten zijn begonnen in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. 
Liefst vijftig geschikte kandidaten hebben zich gemeld om bij te springen in tijden van crisis. 
De komende tijd wordt gekeken op welke manier de gepensioneerde en uitgestroomde 
zorgverleners het beste ingezet kunnen worden. ‘Ik zie het als mijn morele plicht.’ 
 
Het is dat op hun naambordje met hoofdletters ‘Zorgreservist’ staat, maar anders zou je 
denken dat ze al jaren in het Albert Schweitzer ziekenhuis werken. Loes den Ouden (54) uit 
Hardinxveld maakt een praatje met een patiënt. Kees de Ruijter (65) uit Papendrecht voert 
gegevens in op een scherm.  Bron: AD, 4 mei 2021.  
 
In het Albert Schweitzet Ziekenhuis in Dordrecht is een experiment van start gegaan 
met zorgreservisten. Liefst vijftig geschikte kandidaten hebben zich gemeld om bij te springen 
in tijden van crisis. De komende tijd wordt gekeken op welke manier de gepensioneerde en 
uitgestroomde zorgverleners het beste ingezet kunnen worden. 
 
Een van de reservisten is wethouder Kees de Ruijter (65). ‘Ik ben ook reservist geweest bij 
defensie en heb me altijd verbaasd dat de zorg niet zoiets had. In de eerste golf heb ik mijn 
hulp al aangeboden. Daarna werd ik gebeld dat ik naar Uden kon, maar dat kreeg ik niet 
geregeld. Vervolgens heb ik niks meer gehoord. In een pandemie is het net als in een oorlog 
alle hens aan dek. Als je de ervaring hebt, moet je helpen. Zo voel ik dat.’ 
 
‘Verpleegkundigen van het Albert Schweitzer ziekenhuis hebben gekeken welke activiteiten ze 
uit handen kunnen geven’, zegt Najla van Veen van Nationale Zorgreserve. In overleg met het 
ziekenhuis worden de zorgreservisten in eerste instantie ingezet op de afdeling cardiologie. 
‘Leren staat centraal’.  Bron: AD, 4 mei 2021. 
 
 
 



248 

 

Gemiddelde leeftijd van coronapatiënten in ziekenhuizen is gedaald 
 
De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten in ziekenhuizen is in maart en april gedaald. 
Zowel op verpleegafdelingen als op intensive cares werden relatief minder ouderen 
opgenomen. Dat meldt Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), die deze cijfers 
landelijk bijhoudt.  
 
In maart en april was de gemiddelde patiënt met Covid-19 op een verpleegafdeling van een 
ziekenhuis ruim 63 jaar. In januari en februari was dit nog ruim 68 jaar. Op de intensive 
cares is een minder grote verschuiving te zien. De gemiddelde ic-patiënt met het virus was 
bijna 63 jaar in de eerste twee maanden van het jaar. In maart en april was dit gemiddeld 
tegen de 62 jaar. 
 
Vooral op de verpleegafdelingen is duidelijk te zien dat er relatief minder 80-plussers met 
corona worden behandeld en meer mensen van tussen de 30 en 70 jaar. Bron: AD, 4 mei 
2021.  
 
Het aantal mensen met Covid-19 dat ligt opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen is licht 
gedaald. Op dit moment verblijven 2613 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en de 
intensive cares, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag. 
Maandag waren dat er nog 2642. 

Maandag steeg het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, na twee dagen van 
daling. Vorige week nam het aantal iedere dag toe. 

Op de ic's liggen nu 818 coronapatiënten. Er werden in totaal 47 nieuwe coronapatiënten op 
de ic's opgenomen. Dat zijn evenveel nieuwe opnames als maandag. Daar staat tegenover dat 
54 mensen de ic's hebben verlaten, waardoor er 7 patiënten minder op de ic's liggen dan 
maandag. 

Op de verpleegafdelingen is iets vergelijkbaars te zien. Daar liggen op dit moment 1795 
coronapatiënten, 22 minder dan maandag. Afgelopen etmaal zijn er 272 nieuwe mensen met 
Covid-19 op de verpleegafdelingen opgenomen. Bron: AD, 4 mei 2021. 
 
 

Iets minder positieve tests, ook veel minder druk in de teststraten 
 
Het RIVM heeft de afgelopen week 52.087 positieve testen vastgesteld. Dat zijn er ongeveer 
3000 minder dan een week eerder. Het aantal mensen dat zich liet testen bij de GGD was ook 
fors lager dan een week eerder: dat daalde van bijna een half miljoen naar ongeveer 410.000. 
 
Onduidelijk is in welke mate de storing bij de GGD van afgelopen zaterdag debet is aan die 
daling. Toen konden mensen tijdelijk online geen afspraak maken. Het RIVM en het OMT 
wijzen ook op een mogelijk verband met de meivakantie.  Verhoudingsgewijs steeg het aantal 
tests dat positief uitpakte. Dat ging van 10,6 naar 11,7 procent. Dat is het hoogste percentage 
in drie maanden tijd. In de ziekenhuizen nam de instroom de afgelopen week licht af, op de 
intensive care bleef die nagenoeg gelijk. 
 
Er liggen nu 2613 mensen in het ziekenhuis, waarvan 818 op de ic. Gemiddeld kwamen de 
afgelopen week dagelijks 251 mensen per dag op de verpleegafdeling van een ziekenhuis 
terecht. Dat is een kleine 5 procent minder dan vorige week. Het aantal ic-opnames per dag 
is met 47 licht hoger dan een week geleden. 
 
Daarmee is aan de voorwaarde voor versoepelingen, zoals het OMT die eerder formuleerde, 
nog niet voldaan. Het OMT vindt dat het kabinet pas verder zou moeten gaan als de er 
een afname gerealiseerd is van ‘ten minste 20 procent’ over het gemiddelde aantal nieuwe 
ziekenhuis- en Ic-opnames, zo bleek vanochtend. 
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Het RIVM constateert ook dat er naar verhouding meer jongere Nederlanders in het ziekenhuis 
belanden. Vergeleken met de start van de derde golf (eerste week van februari) is de stijging 
in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames het sterkst in de leeftijdsgroepen 40 tot en met 59 
jaar (+109%), 0 tot en met 39 jaar (+75%) en 60 tot en met 79 jaar (+50%). Daarvoor worden 
verschillende verklaringen gegeven. Onder meer vaccinatie van ouderen zorgt ervoor dat de 
balans verschuift. 
 
Verhoudingsgewijs is het grootste deel van de mensen die met corona in het ziekenhuis 
belandt nog steeds tussen de 50 en 80 jaar oud. Ruim 70 procent van de bedden op de 
verpleegafdelingen en ruim 80 procent van de bedden op de ic's wordt door deze groep bezet, 
blijkt uit cijfers van stichting Nice. Bron: AD, 4 mei 2021.  
 
 
Volgens ic-arts Diederik Gommers is in de nieuwe cijfers heel duidelijk het effect van 
vaccinaties terug te zien. ‘De 80-plussers zijn procentueel flink gedaald, de groep daaronder 
is ook aan het dalen. Maar je ziet nog wel dat het percentage van de groep tussen de 60 en de 
70 het hoogst is en de groep 55 tot 60 zie je wat toenemen’, aldus Gommers in een toelichting. 
 
Het percentage jongeren op intensive cares is volgens hem nog steeds heel erg laag. ‘Natuurlijk 
ligt er af en toe iemand van onder de 40 op de ic, maar dit staat niet in verhouding tot mensen 
van rond de 60 jaar’, zegt de arts. Dat mensen onder de 30 op de ic belanden met Covid komt 
volgens hem sporadisch voor. 
 
De gemiddelde ligduur van zeventien dagen op de ic en de sterfte van patiënten namen volgens 
Gommers de afgelopen maanden nauwelijks af. ‘Je hoopt dat je een verlaging ziet, maar dat 
gebeurt nog niet.’ Bron: AD, 4 mei 2021. 
 
Het vaccinatieprogramma krijgt weer meer tempo. Vorige week zijn 660.040 mensen 
gevaccineerd, aldus de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Dat is meer dan in de weken ervoor. Het komt neer op ruim 92.000 prikken per dag. 
 
Alleen in de week van 5 tot en met 11 april kregen nog meer mensen een prik dan vorige week. 
Toen werden in zeven dagen tijd bijna 920.000 mensen gevaccineerd. 
 
Bijna 570.000 mensen kregen vorige week een eerste prik. In totaal hebben nu ruim 4,4 
miljoen een eerste vaccindosis toegediend gekregen. Verder kregen vorige week bijna 92.000 
mensen een tweede inenting. In totaal hebben nu iets meer 1,2 miljoen mensen een 
herhaalprik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen 
het coronavirus. Bron: AD, 4 mei 2021. 
 
 

OMT-advies: test ook kinderen voor toegang tot stadionevenement 
 
Als de coronaregels verder versoepeld gaan worden, kunnen ook evenementen in stadions 
weer plaatsvinden. Het Outbreak Management Team (OMT) schaart zich achter die conclusie 
na verschillende Fieldlab-evenementen. Wel menen de wetenschappers dat bovenop de al 
strikte voorwaarden nog een extra coronatest vijf dagen na afloop nodig is én kinderen onder 
de 6 jaar een kindvriendelijke toegangstest moeten ondergaan. 
 
Vorige week adviseerde Fieldlab het kabinet dat het onder strikte voorwaarden mogelijk is om 
sportevenementen in de buitenlucht - of concerten met vaste zitplaatsen in stadions - te laten 
doorgaan met 50 tot 75 procent van de normale bezoekerscapaciteit. Zo moet iedere bezoeker 
voor en na het einde van het evenement een sneltest doen. Bezoekers mogen alleen naar 
binnen met een negatieve coronatest, die bij de ingang wordt gecontroleerd. De 1,5 meterregel 
is dan niet meer nodig. Wel zijn mondkapjes verplicht bij het rondlopen als het stadion half 
is gevuld en ook zittend als het stadion voor driekwart is gevuld.  
 
Het kabinet vroeg daarop om een oordeel van het OMT. Dat kan zich vinden in de voorwaarden 
die Fieldlab voorstelt, maar voegt daar nog wat aan toe, blijkt uit het laatste advies. Het OMT 
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ziet graag dat ook medewerkers voorafgaand aan een evenement worden getest en dat er voor 
aanvang een gezondheidscheck wordt verricht onder medewerkers en bezoekers ‘om er zeker 
van te zijn dat zij geen nieuwe klachten hebben ontwikkeld en ook niet in quarantaine zijn 
geplaatst als contact van een besmet persoon’. Vijf dagen na afloop van het evenement zouden 
aanwezigen een test aangeboden moeten krijgen en kinderen onder de 6 jaar zouden met een 
kindvriendelijke toegangstest ook moeten kunnen deelnemen aan evenementen. 
Als al die voorwaarden in acht worden genomen, acht het OMT ‘ de kans op besmetting klein’. 
De regel dat de bezoekers de eerste tien dagen na zo’n evenement het contact met kwetsbaren 
moeten mijden, kan daarom komen te vervallen.  
 
Fieldlab onderzocht de afgelopen maanden bij drie voetbalwedstrijden wat er gebeurt als grote 
mensenmassa’s in de buitenlucht bij elkaar komen. Ze testten met 1500 toeschouwers bij de 
voetbalwedstrijden NEC tegen De Graafschap en Almere City FC tegen SC Cambuur. Bij de 
interland Nederland tegen Letland mochten 5000 fans de wedstrijd op de tribune volgen. De 
bezoekers werden ingedeeld in vakken met diverse maatregelen. Sommigen moesten wel een 
mondmasker op, anderen niet. Ook verschilde de bewegingsvrijheid, hadden sommigen een 
vaste zitplaats waar anderen zelf mochten kiezen en was bij de ene groep de horeca wel open 
en hadden anderen pech. Bron: AD, 4 mei 2021.  
 
 

EK-voetbalwedstrijden met publiek deze zomer 
 
Fieldlab Evenementen ziet het OMT-advies over testevenementen als een steun in de rug om 
evenementen als EK-voetbalwedstrijden met publiek komende zomer door te laten gaan. Het 
Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om te wachten met het organiseren 
van nieuwe Fieldlab-evenementen die buiten worden gehouden met publiek tot de tweede stap 
in de versoepelingen kan worden gezet en er voldaan wordt aan een aantal aanvullende eisen. 
 
In de adviesbrief die het OMT maandag aan het ministerie van Volksgezondheid presenteerde 
staat ook dat de strenge regels van Fieldlab die nu al zijn voorgesteld voor 
evenementen moeten blijven gelden. Zo moeten mensen die zich verplaatsen tijdens een 
optreden of wedstrijd een mondkapje op. Daarnaast moeten alle deelnemers en medewerkers 
zich binnen 24 uur voor het einde van het evenement laten testen op het coronavirus. Bron: 
AD, 4 mei 2021. 
 

 
Beieren weer open voor toeristen 

Premier Markus Söder zegt dat de Duitse deelstaat Beieren deze maand weer opengaat voor 
toeristen. Vanaf 21 mei zou vakantie weer mogelijk moeten zijn in regio's met een laag 
besmettingspercentage. Beieren is een populaire bestemming voor reizigers uit Duitsland en 
daarbuiten. 

Het besluit van Beieren komt op het moment dat het aantal nieuwe besmettingen in heel 
Duitsland is gedaald na een langdurige lockdown.  

 

Söder zei dat hotels, vakantieappartementen, campings, openluchtrestaurants, theaters, 
concertzalen, operagebouwen en bioscopen weer open mogen in gebieden met minder dan 100 
coronabesmettingen per 100.000 inwoners over de afgelopen zeven dagen. 

Verschillende maatregelen tegen het virus blijven wel van kracht, zei Söder. Hiertoe behoren 
sluiting van de openluchtrestaurants om 22.00 uur en de voortzetting van de mondkapjes-
en-testvoorschriften. 

Ook andere deelstaten in Duitsland bekijken nu of er de komende tijd versoepelingen kunnen 
worden doorgevoerd. Bron: AD, 4 mei 2021. 
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Mag ik van jou, uit de serie virologen, Abnormaal Osterhaus? 
Coronakwartet moet humor brengen 
 
Kunstenaarsduo Marcello en Els heeft een coronakwartet gemaakt. ,,Een beetje vrolijkheid 
kan geen kwaad in deze tijd”, vindt Marcello.  

 

 
 

Kaartje uit het coronakwartet van Marcello & Els © Marcello & Els 

‘Het was een idee van Marko Fehres, een zakelijk partner. Die had gevraagd of wij een 
coronakwartet wilden tekenen. We zijn met hem om de tafel gaan zitten, maar zijn ideeën 
waren nogal serieus. Na twee flessen wijn hebben we met elkaar besloten om er meer humor 
in te brengen.’ 

‘Na alle ellendige berichten die we al meer dan een jaar over ons heen gestort krijgen, kan een 
beetje vrolijkheid geen kwaad. ‘Versla het virus en win’ is de slogan die we aan het kwartet 
hebben gegeven. We beledigen niemand.’ 

‘Het zijn 32 kaartjes van acht kwartetten met een virusknipoog. De acht categorieën zijn 
maatregels, virussen, thuiswerken, OMT, mondkapjes, wappies, vaccineren en virologen.’ 
Bron: AD, 4 mei 2021. 

 

Cyberaanval ‘van nooit geziene grootte’ op Belgische overheidssites: ‘Kat-
en-muisspel met de daders’ 

Momenteel is er een aanval op het Belnet-netwerk, waardoor meerdere overheidswebsites niet 
meer goed functioneren. Dat meldt Belnet zelf. Onder meer Tax-on-web en MyMinfin vallen 
regelmatig uit. Ook websites van hogescholen en universiteiten zijn getroffen. 

Het zijn dus niet alleen de openbare overheidswebsites die last ondervinden, ook interne 
diensten zijn verstoord. Denk maar aan medewerkers van justitie, die plots niet meer kunnen 
inloggen. Daarom zijn intussen ook alle parlementaire commissies afgelast. 
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Dirk Haex, directeur van Belnet, zegt aan de VRT dat het over een zeer grootschalige aanval 
gaat: ‘We hebben beschermingsmaatregelen, maar deze aanval is van een grootteorde die we 
nooit gezien hebben.’ De problemen zijn ook nog niet opgelost, zegt Haex. ‘We zijn nog altijd 
een kat-en-muisspel met de daders van deze gigantische aanval aan het spelen. Op sommige 
momenten slagen we erin om de zaak te stabiliseren, maar dan passen de aanvallers zich aan, 
en volgt er een nieuwe golf.’ 

‘Het gaat niet om een hackaanval’, zegt technologie-expert Kenneth Dée over de aanval. 
‘Belnet, de provider van de overheid, is bestookt met nutteloze aanvragen (een Ddos-aanval). 
De systemen konden dat niet verwerken en liggen hierdoor plat. Het gaat om een grote aanval, 
want normaal zou een grote instantie zoals onze overheid wel heel wat aanvragen moeten 
kunnen verwerken.’ Dée schat dan ook dat de problemen nog enkele uren kunnen aanhouden. 

De aanval heeft ook een effect op de vaccinatiecampagne. Mensen konden dinsdagmiddag een 
tijdje geen afspraak boeken voor hun coronavaccinatie. 

‘In de vaccinatiecentra zelf is alles blijven functioneren’, verzekert Frank Robben, de IT-
verantwoordelijke van de vaccinatiecampagne. ‘De vaccinaties konden worden opgeladen naar 
de vaccinatiedatabank en de medewerkers van de centra konden de afspraken bekijken.’ 

Wel moest het boekingssysteem tijdelijk worden afgezet. Daardoor konden mensen vanaf de 
middag tijdelijk geen afspraak meer vastleggen om zich te laten vaccineren. Dat gebeurt enkel 
in Gent, Antwerpen, Brussel en Wallonië, waar mensen zelf hun afspraak moeten boeken. 
Elders in Vlaanderen krijgen burgers een tijdstip toegestuurd. 

Na een tweetal uren ging het boekingssysteem weer online. Wie dinsdagnamiddag problemen 
ondervond bij het boeken van een afspraak, kan best in de late namiddag of avond nog eens 
proberen, adviseert Robben. Bron: De Morgen, 4 mei 2021. 

 

Vlaamse regering overweegt coronapaspoort vanaf 11 juli 

De Vlaamse regering denkt eraan om een systeem van coronapaspoorten in te voeren. Dat 
zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Met zo’n coronapas zullen mensen die 
gevaccineerd zijn of recent negatief hebben getest, het recht krijgen om meer te gaan doen, 
zoals naar de bioscoop of op café gaan.  

‘Als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren, dan moeten we de vrijheid die 
we hebben afgenomen van de mensen, durven teruggeven’, vindt minister Beke. Hij vindt het 
dan ook een goed idee om vanaf 11 juli, wanneer alle 18-plussers in ons land een eerste spuit 
hebben gekregen, een coronapas in te voeren. ‘Ik denk dat de tijd nu gekomen is om daarover 
te spreken, aldus Beke.  

Zo’n pas moet volgens Beke niet exclusief voorbehouden worden voor wie reeds werd 
gevaccineerd, maar zou ook vrijheid kunnen betekenen voor wie om medische redenen geen 
prik kon krijgen. ‘Daar zijn alternatieven voor, zij kunnen bijvoorbeeld een negatieve test 
voorleggen’, denkt Beke. Dat het invoeren van een coronapas neerkomt op het verplichten van 
een coronavaccin, wil Beke niet gezegd hebben. Wel noemt hij het een ‘aansporing en 
aanmoediging’ voor iedereen om zich te laten vaccineren. 

In Denemarken bestaat zo'n paspoort, en de bijhorende 'privileges', al. Denen die een 
negatieve coronatest van maximaal 72 uur oud kunnen voorleggen, volledig gevaccineerd zijn 
of die kunnen bewijzen dat ze twee tot twaalf weken eerder besmet waren met corona, kunnen 
met het ‘coronapaspoort’ gebruikmaken van verschillende diensten, zoals kappers, 
massagesalons, beautysalons, tatoeagestudio’s, zonnebanken en rijscholen. Het paspoort is 
via een app of op papier te verkrijgen. 
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Ook in Duitsland werken ze aan een regeling die, als alles goed loopt, vanaf volgend weekend 
ingaat. 

Ook Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) toonde zich al voorstander van een 
coronapaspoort, zei hij gisteren. Bron: De Morgen, 4 mei 2021.  

 

In België zijn de helft van alle nieuwe gevallen personen jonger dan 35 

jaar' 

De daling doet zich voor bij alle leeftijden, behalve bij kinderen van 0 - 9 jaar (+22 procent). 
De besmettingsgraad bij kinderen blijft evenwel nog steeds een stuk lager dan bij de actieve 
bevolking. ‘Net als bij de ziekenhuisopnames lijken ook de besmettingen te verjongen’, zegt de 
viroloog. ‘De helft van alle nieuwe gevallen zien we nu bij personen jonger dan 35 jaar.’ 

Daar zit vooral het sterk verhoogde aantal tests bij de kinderen en tieners bij de heropening 
van de scholen voor iets tussen. Maar tegelijkertijd is het aantal positieve aantal testen in die 
groep opvallend gedaald in de afgelopen twee weken. ‘Dit betekent in essentie dus dat we nu 
meer besmettingen oppikken die tijdens de schoolvakantie onder de radar zouden gebleven 
zijn.’ Bron: De Morgen, 4 mei 2021. 

 

In België buigt politie zich donderdag over handhaving van buitenplan 

Vanaf zaterdag komt het rijk der vrijheid wat meer in zicht. De avondklok verdwijnt en de 
terrassen mogen opnieuw open. Maar meer volk op straat, betekent mogelijk ook meer werk 
voor de ordediensten. De politie buigt zich donderdag alleszins over de manier waarop ze de 
maatregelen zal handhaven, heeft Belga vernomen. 

Op 8 mei treedt het zogenaamde buitenplan in werking. We mogen dan opnieuw een pint gaan 
drinken op een terras, al zijn daar wel heel wat voorwaarden aan verbonden. De avondklok 
maakt vanaf dan plaats voor een samenscholingsverbod van meer dan drie personen tussen 
middernacht en 5 uur 's ochtends. Ook evenementen, culturele voorstellingen en erediensten 
zullen buiten kunnen plaatsvinden met maximum 50 personen. Pretparken heropenen, net 
als georganiseerde buitenactiviteiten tot 25 personen en sportactviteiten zonder publiek. 

Die versoepelingen zorgen ook voor de ordediensten voor een aantal uitdagingen, want 
uiteraard moet erop worden toegezien dat de regels worden nageleefd. Heel wat steden en 
gemeenten bereiden zich daar nu al op voor, zo komen er in Gent camera's voor crowdcontrol 
en kiest de stad Leuven voor extra patrouilles. 

De Taskforce GPI, die ervoor moet zorgen dat de politiediensten alle maatregelen tegen het 
coronavirus op dezelfde manier toepassen, steekt donderdagvoormiddag de koppen bij mekaar 
om zich te buigen over de handhaving, is vernomen bij Nico Paelinck, voorzitter van de Vaste 
Commissie van de lokale politie. Bron: De Morgen, 4 mei 2021. 

 

FDA keurt binnenkort gebruik Pfizer/BioNTech goed voor tieners 

De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA bereidt zich voor om begin volgende week het 
coronavaccin van Pfizer/BioNTech goed te keuren voor tieners van 12 tot en met 15 jaar, 
meldt The New York Times op basis van federale functionarissen. 

De medicijnfabrikanten hebben eerder deze maand bij de FDA een aanvraag ingediend ter 
goedkeuring van het middel, dat in de Verenigde Staten al wordt toegediend aan mensen van 
16 jaar en ouder. Er wordt uitgekeken naar de toestemming nadat beide bedrijven in maart 
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al bekendmaakten dat uit een klinische test bleek dat het vaccin veilig en effectief is voor 12 
tot 15-jarigen. 

Wordt het goedgekeurd, dan buigt het vaccinadviespanel van het nationaal Centrum voor 
Ziektecontrole en Preventie (CDC) zich de volgende dag over de onderzoeksgegevens en brengt 
een advies uit, zo schrijft de Amerikaanse krant. 

De fabrikanten Pfizer en BioNTech hebben eind vorige week ook bij het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) een soortgelijke aanvraag ingediend. Het EMA heeft vaak vier 
tot zes weken nodig voordat het een beslissing neemt. Kinderen tussen de 12 en 15 jaar oud 
kunnen op zijn vroegst vanaf half juni worden ingeënt met het vaccin in Europa. De meeste 
landen prikken eerst ouderen, waardoor de jongeren in juni nog niet aan de beurt zijn. Bron: 
De Morgen, 4 mei 2021. 

 

Ruby van der Jagt(links) en Sacha Bernard genietend van een glas witte wijn. © Facebook 
Rooollerbabes 
 
 

Bredase ‘Rollerbabes’ racen ondoordacht het land door: ‘een beetje afzien 
hoort erbij’ 
 
Het is een teringeind. Daar zijn Sacha Bernard (25) en Ruby van der Jagt (30) het roerend mee 
eens. Maar na drie dagen verloopt hun grote skeelertocht, die door heel Nederland leidt, 
hartstikke goed. ‘We hebben tot op heden nul keer ruzie gehad. Wel veel blaren, maar ach, 
dat viel wel te verwachten.’ 
 
Minstens 600 kilometer, skeelerend door het land: dat staat op de planning. De Bredase 
vriendinnen, die zaterdag hun skeelers aantrokken en vertrokken, zijn al een eindje op weg. 
In die drie dagen legden ze, om precies te zijn, 203,44 kilometer af. Hoe komen ze in 
hemelsnaam op het idee? ‘Het is drie keer bluffen tegen elkaar en nu zitten we in Den Oever’, 
vertelt Bernard lachend vanuit de kop van Noord-Holland. Nee, een doordacht plan hebben 
de twee niet. Vooraf getraind? Ook maar amper. Kort gezegd: het idee is uit een hobby én 
frustratie geboren. Bron: BN De Stem, 4 mei 2021.  
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Na eerste versoepelingen nemen mensen de maatregelen niet meer 
serieus 

Zorgminister Hugo de Jonge waarschuwt dat de eerste voorzichtige versoepelingen ertoe 
leiden dat mensen het niet meer zo nauw nemen met de coronamaatregelen. Daardoor duurt 
het volgens hem veel langer voordat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt. ‘We 
moeten eerst een daling zien en als we die willen bewerkstelligen zullen we ervoor moeten 
zorgen dat ons gedrag niet gaat versloffen’, zei De Jonge dinsdag in Sittard, waar hij een 
bezoek bracht aan het Zuyderland-ziekenhuis. 

De minister zei dat het nog ‘helemaal niet goed gaat. We raken wel over de piek in de 
ziekenhuizen heen, maar ze liggen nu nog hartstikke vol’. Hij wees daarbij op de ruim 170.000 
besmettelijke personen in Nederland. De kans dat je iemand tegen het lijf loopt die ziek is, is 
volgens De Jonge ‘fors aanwezig. Daarom moeten we voorzichtig zijn’. Wat hij zag op 
Koningsdag en in de volle winkelstraten hoort daar niet bij. ‘Versoepelen is versloffen aan het 
worden en het risico daarvan is dat het langer duurt voordat we terug kunnen gaan naar het 
oude normaal.’ Bron: AD, 4 mei 2021. 
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In de omgeving van de Oude Markt worden mensen uit voorzorg door de politie om hun 
legitimatie gevraagd. Op social media zijn rellen aangekondigd. © Eric Brinkhorst  
 
 

Avondklok-hooligans Enschede voor de rechter 
 
Als op 24 januari van dit jaar de avondklok ingevoerd wordt, verandert de binnenstad van 
Enschede in een oorlogsgebied. Gemaskerde relschoppers gooien met zwaar vuurwerk en 
straatstenen, vernielen winkelruiten en proberen een juwelier te plunderen. De 
schermutselingen rond het Medisch Spectrum Twente halen het internationale nieuws.  
 
Op de Oude Markt moeten agenten rennen voor hun leven, achterna gezeten door een 
doorgedraaide massa.  Vooraan in de massa rent Gianni M. (26) en dat terwijl hij al maanden 
een verbod heeft om in de binnenstad te komen. Officier van justitie Carlo Dronkers stelt 
dinsdag voor om korte metten te maken met M. en eist een celstraf van 9 maanden waarvan 
3 voorwaardelijk.  
 
Gianni M. is een van de mensen die volgens Dronkers op de avond van 24 januari via sociale 
media oproept om massaal naar de binnenstad te komen. Hij is niet de enige, dinsdagmorgen 
staat ook de Enschedese rapper Janos D. (26) terecht.  Hij riep via diezelfde social media op 
om naar de stad te komen.  
 
Beiden brengen beelden van de rellen live in de huiskamer, Gianni M. heeft zo'n tienduizend 
kijkers, D. moet het doen met iets van tweeduizend kijkers. Tegen hem eist de officier van 
justitie een celstraf van 77 dagen waarvan 30 voorwaardelijk en een werkstraf van 150 uur. 
 
Zij zien M. live uitzenden vanaf de opgebroken Haaksbergerstraat. De groep van M. is door de 
politie de stad uitgejaagd en zoekt een weg terug richting het centrum. Het is een soort van 
kat-en-muisspel en veroorzaakt de nodige opwinding bij deelnemers. Op de videobeelden is te 
horen hoe een van hen hen hard ‘jihaa’ gilt, alsof hij in een cowboyfilm zit.  
 
Ondertussen roept M. kijkers op om naar de stad te komen, ‘regel iedereen die wat heeft, wij 
laten ons toch niet even de stad uit jagen? We gaan klappen.’ Ook appt hij een vriend met de 
vraag of die nog vuurwerk heeft liggen. Als er stenen worden opgeraapt, ze zijn in overvloed 
aanwezig door werkzaamheden, gilt M. meermaals ‘geef me een steen, geef me een steen!’ 
 
Op een andere plek in de stad loopt rapper Janos D. rond. Hij is met de bus van 20.30 uur 
naar de stad gekomen om ‘als een soort van journalist’ verslag te doen van de protesten tegen 
de invoering van de avondklok. Het wordt meer dan journalistiek verslaan van een vreedzaam 
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protest en daar speelt D. zelf een grote rol in. Hij roept niet alleen actief op om, ondanks het 
ingaan van de avondklok, naar de stad te komen, maar lokt ook uit te vernielen.  
 
Op zijn livestream hoort de politie hem roepen  ‘walleh, bro steek die kankerding in de fik, 
ben je doof jallah’ en ‘ik wil nu chaos. Sla die kankerruiten in vriend!’ Tegen 22.00 uur is hij 
weer thuis, met één van de eerste boetes voor het overtreden van de avondklok op zak. Thuis 
wacht zijn boze vriendin. Als zij hem onderuit de zak heeft gegeven doet hij een volgende 
oproep op social media:  ‘Kom allemaal om 23.00 uur naar Boswinkel toe!’ Hij is de enige die 
gehoor geeft aan die oproep.  
 
Zowel M. als D. worden al snel in hun kraag gevat en komen vast te zitten. De eerste wordt 
herkend door agenten die zich bezig houden met het begeleiden van voetbalsupporters. Hij 
heeft een fiks strafblad en zit nog steeds vast. D., wiens livestream live werd meegekeken door 
de politie, komt op 23 maart weer vrij. Op sociale media poseert hij lachend voor de 
gevangenis, de blauwe vuilniszak met zijn spullen in de hand. In het onderschrift schrijft hij 
even ‘offline’ te zijn.  
 
Tegenover rechter Ellenbroek toont D. zich berouwvol. Hij erkent dat hij zich liet opfokken 
door het groeiende aantal mensen dat zijn liveverslag volgde en zegt dat ‘hij het nooit meer 
gaat doen. Ik maak mijn eigen leven kapot en dat van anderen.’ Opvallend, D. kon bij 
terugkomst weer naar zijn werk. Daar heeft hij inmiddels de bijnaam ‘crimineeltje’ of 
‘relschopper’.   
 
Officier van justitie Dronkers is onder de indruk van het inzicht dat D. geeft in zijn schaamte 
en spijt. Het levert hem een milde strafeis op. Die houding ziet Dronkers een stuk minder 
terug bij Gianni M., die niet alleen lak had aan het centrumverbod, maar ook nog in de 
proeftijd van maar liefst drie verschillende straffen liep. De reclassering ziet wel heil in een 
traject met een gedwongen opname en begeleid wonen, maar daar hoeft wat Dronkers betreft 
geen haast mee gemaakt te worden.  
 
Dronkers wil dat M. in ieder geval 121 dagen openstaande celstraf  uit gaat zitten. Ook zou 
M. de politie 740 euro moeten betalen, als vergoeding omdat zijn cel geschilderd moest 
worden. Nog steeds boos kraste M. de muren van de cel vol met hakenkruizen en teksten die 
weinig respectvol waren voor de politie. ‘Waarom in godsnaam’ zegt de officier, ‘je bent toch 
geen kind van twaalf meer?’ 
 
De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Bron: AD, 4 mei 2021. 
 

Besluit invoering vaccinatiebewijs begin juni 

Het kabinet wil begin juni een besluit nemen over de invoering van een vaccinatiebewijs. De 
Tweede Kamer heeft daarna drie weken de tijd om zich te buigen over alle aspecten van zo'n 
bewijs, waarmee mensen straks kunnen reizen, schrijft zorgminister Hugo de Jonge in een 
brief aan de Tweede Kamer. Wat hem betreft kan Nederland dan nog voor de zomervakantie 
inhaken op de Europese verordening die ten grondslag zal liggen aan het vaccinatiebewijs. 
Brussel streeft ernaar die verordening op 21 juni van kracht te laten worden. 

De Europese lidstaten hebben daarna zes weken de tijd om de verordening door te voeren. De 
Jonge wil de vaart erin. ‘Gezien het begin van de zomervakanties, vrij snel na 21 juni, acht ik 
het echter van belang geen tijd te verliezen en van start te gaan zodra dat medisch en 
technisch verantwoord is.’ De Tweede Kamer heeft de Jonge al verzocht om niet te wachten 
tot de zomer met de invoering. 

Met een vaccinatiebewijs kunnen mensen straks ook evenementen in Nederland 
bezoeken waarvoor ze zich dan niet meer hoeven te laten testen. Ook zouden mensen na 
terugkeer in Nederland vanuit een land met een zeer hoog coronarisico mogelijk niet in 
quarantaine hoeven. Bron: AD, 4 mei 2021. 
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Rutte niet naar EU-top in Porto 

Na de Duitse bondskanselier Angela Merkel reist ook premier Mark Rutte niet af naar de EU-
top van vrijdag en zaterdag in Portugal. De stand van de corona-epidemie laat dat niet toe, 
vinden ze. De beide regeringsleiders bellen zaterdag wel in en nemen zo deel aan de top. 

De EU-leiders worden vrijdag in Porto verwacht voor onder meer topoverleg over een socialer 
Europa en een ontmoeting met de Indiase premier Modi. Die laatste liet al eerder weten dat 
hij niet zou komen en in plaats daarvan zou inbellen. 

De 'sociale top' van vrijdag is een langgekoesterde wens van Portugal, dat dit halfjaar voorzitter 
is van de EU. Duitsland en Nederland hebben er minder mee op, omdat ze vinden dat de 
inrichting van de verzorgingsstaat vooral een zaak is van elk EU-land zelf. Bron: AD, 4 mei 
2021. 

Deze week worden 815.000 mensen gevaccineerd, het gaat steeds sneller 

Deze week worden naar verwachting 815.000 mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. 
Dat zijn er flink meer dan de 658.000 mensen die de afgelopen week een prik kregen. 
Zorgminister Hugo de Jonge twitterde de nieuwe prognose dinsdagavond. De week loopt van 
maandag tot en met zondag. Het prikken gaat steeds sneller, stelt hij. 

Vanaf donderdag kunnen mensen onder de 60 jaar met een medische aandoening een 
uitnodiging tegemoetzien voor een inenting, meldt een woordvoerster van zijn ministerie. Ze 
krijgen het vaccin van Pfizer of Moderna. Voor hen was aanvankelijk het AstraZeneca-
vaccin bestemd. Maar vanwege zeldzame bijwerkingen heeft het kabinet besloten dit vaccin 
alleen aan 60-plussers te verstrekken. 

De nieuwe doelgroep bestaat uit ongeveer 1,5 miljoen mensen, die zijn geboren tussen 1961 
en 2003. Zij lopen vanwege een medische aandoening meer risico op een ernstig ziekteverloop 
met corona. Het gaan om de mensen die jaarlijks in aanmerking komen voor een griepvaccin. 
Huisartsen maken een selectie waarna de GGD de prikken zal zetten. Waarschijnlijk gebeurt 
dat vanaf begin volgende week. Bron: AD, 4 mei 2021. 

Vaccineren gaat niet snel genoeg volgens Zuyderland-ziekenhuis 

Minister Hugo de Jonge ontving vorige maand een brandbrief van het Zuyderland-ziekenhuis 
over het vaccinatiebeleid. Dat gaat niet snel genoeg, vond het ziekenhuis. Ook was het een 
tegenslag dat zorgpersoneel niet met AstraZeneca kon worden ingeënt, omdat werd besloten 
dat vaccin alleen toe te dienen aan mensen boven de 60 jaar. Aanleiding waren zeldzame 
bijwerkingen bij 60-minners. Maar volgens de minister leidde dit besluit niet tot vertraging bij 
de vaccinaties, omdat de ouderen nu eenmaal aan de beurt waren. 

De Jonge vond het een indringende brief van het ziekenhuis en hij begrijpt de emotie van 
waaruit die is geschreven. ‘Al ruim een jaar is het druk en zwaar in de ziekenhuizen en 
zorgmedewerkers wachten al lang op een vaccin.’ Hij wijst erop dat alle ziekenhuizen eind 
deze week de vaccins binnen hebben voor al hun personeel dat direct met covid-patiënten in 
contact komt. Landelijk betrof het nog zo'n 35.000 zorgmedewerkers, die aandrongen op een 
vaccinatie. Begin dit jaar gingen al 40.000 vaccins naar zorgverleners. Bron: AD, 4 mei 2021. 

Hoe Brussel corona-aanpak vertraagt: ‘Voor elke scheet moeten lidstaten 
toestemming geven’ 

Via een stroeve vaccinatiecampagne ploetert Nederland zich binnen Brusselse kaders naar 
het einde van de coronacrisis. Lege restaurants, volle ziekenhuizen: hoe helpt de EU bij de 
coronabestrijding?  
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‘Wat we te danken hebben aan de Europese Unie?’, verzucht een bron op het Binnenhof. ‘Laat 
me even denken.' Nog niet zo veel, is impliciet de boodschap. Het ‘verdriet van Brussel’ is 
groot: er was gedoe rond de inkoop van vaccins en praktische procedures rond het verlenen 
van keurmerken slepen maar voort. Een aanvraag kan zomaar anderhalf jaar lopen, al worden 
nu sneller ontheffingen verleend. Jaloers keek men afgelopen jaar op het Binnenhof naar de 
VS of het Verenigd Koninkrijk, landen die niet gehinderd werden door trage beleidsmolens. 
Bron: AD, 4 mei 2021. 

 

Huisarts in Lelystad onder de loep nadat hij weigert coronavaccins te 
zetten 
 
Er is een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een huisarts in 
Lelystad. Hij zou namelijk weigeren zelf coronavaccins te zetten bij zijn patiënten. In plaats 
daarvan laat hij de taak over aan zijn assistente. Dit meldt De Telegraaf.  
 
De assistente geeft de prik pas wanneer de patiënt een verklaring heeft getekend, wat volgens 
de inspectie niet mag. De huisarts zegt daarvan niet op de hoogte te zijn.  
 
In een brief aan de patiënten die aan de beurt zijn voor een vaccinatie, laat hij weten waarom 
hij deze niet zelf bij hen zal zetten. ‘Persoonlijk heb ik de injectie geweigerd vanwege tal van 
bezwaren’, is te lezen in de brief. ‘Omwille van de eed die ik heb afgelegd kan ik u deze injectie 
niet geven. Ik ben er namelijk niet van overtuigd dat ik u hiermee niet zal schaden.’ 
 
Hierop geeft hij aan dat mensen alsnog bij de praktijk terecht kunnen voor een vaccinatie. ‘U 
zult uw prik krijgen van mijn assistente. Zij zal dit geheel uit vrije wil doen.’ 
 
In een reactie zegt de huisarts dat hij snapt dat de brief patiënten aan het twijfelen kan zetten. 
‘Je kan beoordelen dat dit manipulatie is’, zegt hij. ‘Zo zie ik dat niet. Ik denk dat de 
manipulatie vanuit overheid, RIVM en het OMT veel sterker is.’ Bron: AD, 1 mei 2021. 
 
Huisarts in Lelystad weigert coronavaccins in te spuiten vanwege ‘afgelegde eed’. Huisarts 
Ramdas uit Lelystad weigert zelf coronavaccins toe te dienen aan zijn patiënten. Hij heeft zijn 
patiënten een brief gestuurd waarin hij uitlegt waarom hij niet zelf, maar zijn assistente de 
prikken zet. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft meerdere meldingen gehad van 
huisartsen die weigeren om coronavaccins te geven of die hun patiënten een verklaring willen 
laten tekenen als ze het vaccin nemen.   
 
In de brief die Ramdas uit Lelystad naar zijn patiënten stuurt, schrijft hij volgens De Telegraaf: 
‘Persoonlijk heb ik de injectie geweigerd vanwege tal van bezwaren. Omwille van de eed die ik 
heb afgelegd kan ik u deze injectie niet geven. Ik ben er namelijk niet van overtuigd dat ik u 
hiermee niet zal schaden.’ De assistente dient de prikken ‘geheel uit vrije wil toe’, staat er 
verder in de brief. De huisarts, die bij Gezondheidscentrum Kempenaar werkt, biedt ook 
excuses aan voor het ‘last bezorgen met zijn overtuiging’.  
 
Ramdas vraagt zijn patiënten een notitie te ondertekenen, als ze besluiten om het vaccin te 
nemen. ‘Hierbij verklaart ondergetekende zichzelf uitgebreid geïnformeerd te hebben over wat 
deze Covid-19-injectie is en wat de mogelijke effecten zullen zijn. De injectie wordt geheel 
vrijwillig en niet onder druk genomen.’ 

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die de melding over dokter Ramdas kreeg, is 
het niet de bedoeling dat de ontvanger van een vaccin een verklaring tekent bij de huisarts. 
‘De enige schriftelijke toestemming die een patiënt gevraagd kan worden is of diegene akkoord 
gaat met het doorgeven van de vaccinatiegegevens aan het RIVM’, zegt woordvoerder 
Margreeth Fernhout tegen De Stentor. 

Het sturen van een brief met extra informatie is niet verboden. ‘Dit mag er alleen niet toe 
leiden dat een patiënt voor deze informatie of toestemmingsverlening moet tekenen en dat hij 
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bij niet-tekenen geen vaccinatie krijgt’, zegt Fernhout. ‘Dit kan tot ongewenste situaties leiden, 
zoals verwarring bij patiënten, waardoor ze zich mogelijk niet laten vaccineren.’ 

Een arts hoeft niet te prikken, als hij daar problemen mee heeft. ‘Dan moet hij doorverwijzen 
naar een collega’, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). ‘Dat 
geldt voor kleine medische ingrepen, euthanasie en ook vaccineren.’  

De LHV heeft melding gemaakt van deze zaak omdat dat de procedure is. Maar de 
beroepsvereniging vindt het in dit geval het belangrijkste dat de patiënten bij deze praktijk 
alsnog geholpen worden, namelijk door de assistente. De Inspectie G&J heeft de melding over 
dokter Ramdas nog niet beoordeeld. Bron: AD, 4 mei 2021.   

 

Laatste woorden 

 

 

André van Duin op de Dam in Amsterdam   © Robin Utrecht 
 
André van Duin over toespraak op Dam: ‘Het moet meteen goed en ernstig, dat is best 
spannend’ 
 
André van Duin (74) spreekt vanavond op de Dam tijdens de Nationale Dodenherdenking. Zelf 
was hij ook verbaasd dat hij werd gevraagd. In het gebombardeerde Rotterdam was de oorlog 
bij hem thuis geen thema. ‘Ach jongen, dat wil je niet weten’, was altijd het antwoord van zijn 
vader die in Duitsland te werk was gesteld. 
 
‘Voor de Dam zochten ze iemand die een groot publiek aanspreekt. Ik loop zo veel jaren mee 
dat veel mensen uit verschillende generaties van me hebben gehoord. Bekendheid dus, en 
geen strafblad. Maar serieus, dat eerste is wel belangrijk. Er kijken veel mensen, het moet 
velen aanspreken. Verbaasd was ik wel. Ik ben van ná de oorlog, van ’47. Bij ons thuis in 
Rotterdam werd er niet over gesproken. Mijn vader werd bij een razzia opgepakt en moest 
werken in Duitsland. Maar dat was nooit een onderwerp van gesprek. Ik vroeg er natuurlijk 
wel naar. Dan zei hij: ‘Ach jongen, dat wil je niet weten.’ Dat was het dan.’  Bron: AD, 4 mei 
2021.  
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Kinderherdenking in Madurodam dit jaar opnieuw zonder publiek 
 
De Nationale Kinderherdenking in Madurodam wordt dit jaar vanwege de coronabeperkingen 
opnieuw zonder publiek gehouden, maar is vanuit huis middels een livestream te volgen via 
nationalekinderherdenking.nl. De herdenking die om 19.30 uur begint, heeft 
een interactief karakter. 

Kinderen en hun families kunnen via Instagram alsnog met elkaar in gesprek gaan over 
begrippen als oorlog, leven in vrijheid en de vraag hoe kinderen zelf iets kunnen 
bijdragen. Verder is de herdenking opgebouwd uit verschillende vaste rituelen, waaronder de 
twee minuten stilte, de kranslegging en verhalen van toen en nu.  

‘Met een interactieve uitzending kunnen kinderen en hun gezinnen op die manier actief aan 
dit bijzondere nationale herdenkingsmoment deelnemen, waar ze zich dan ook in Nederland 
bevinden’, zegt luitenant-generaal Martin Wijnen, commandant Landstrijdkrachten en 
voorzitter NKH. 

De 11-jarige Sebastiaan speelt voorafgaand aan de twee minuten stilte om 20.00 uur de 
taptoe. Hij is de jongste taptoe-speler ooit. Daarna wordt een krans gelegd en is er 
een speciaal eerbetoon, waarbij kinderen uit het hele land in duo's door alle paden van 
Madurodam, als symbool voor heel Nederland. Bron: AD, 4 mei 2021. 

Normaal worden bloemen gelegd bij oorlogsmonumenten tijdens dodenherdenking, 
vanwege coronacrisis oproep om dat digitaal te doen 
 
Normaal gesproken worden tijdens dodenherdenking bloemen gelegd bij de ruim vierduizend 
oorlogsmonumenten in ons land. Vanwege de coronacrisis wordt dit jaar opgeroepen om dat 
digitaal te doen. Waar je virtueel een eerbetoon kunt brengen, zie je op onderstaande kaart 
met digitale gedenkplaatsen en links naar de locaties. Bron: AD, 4 mei 2021.  

  

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens de Nationale Dodenherdenking op de 
Dam. Vanwege het coronavirus vond de herdenking, net als vorig jaar, met weinig publiek 
plaats. © ANP 
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Online kijkers Dodenherdenking uitgemaakt voor 'pannenkoek', NPO biedt excuses aan 

 
De NPO biedt vanavond excuses aan nadat de online-uitzending van de Dodenherdenking 
enkele minuten gepaard ging met technische problemen. Daarbovenop werden enkele 
duizenden kijkers in de foutmelding die zij kregen uitgemaakt voor ‘pannenkoek’. Een melding 
die intern al langer circuleert, maar ondanks herhaaldelijk verzoek nooit is aangepast, zegt 
een woordvoerder van de NPO. ‘Hier komt nu echt een einde aan.’ 
 
‘Verbindingsfout pannenkoek!’ Dat is wat een onbekend aantal kijkers enkele minuten 
voorafgaand aan de Dodenherdenking te zien kreeg toen zij via de internetbrowser op NPO 
Start naar de herdenkingsbijeenkomst wilden kijken. Volgens een NPO-woordvoerder gaat het 
om een ‘stom, intern grapje’, afkomstig van de leverancier die de interface ontwikkelt voor de 
streamingdiensten van de NPO. ‘Gewoon iets onbenulligs wat technische mensen vaker met 
elkaar uithalen’, voegt de woordvoerder daaraan toe. 
 
De pannenkoek-melding dook volgens de NPO-woordvoerder een tijdje geleden ook al op. ‘Daar 
hebben we toen wat van gezegd, maar nu blijkt dat het dus nog steeds niet is aangepast. Dat 
is niet professioneel, zeker op zo’n dag als vandaag is het totaal niet grappig. Die melding moet 
daar gewoon weg. Punt uit.’ 
 
Volgens de NPO was er voorafgaand de dodenherdenking sprake van ‘een enorme toeloop aan 
kijkers‘ via NPO Start, de gratis video-on-demanddienst van de Nederlandse Publieke Omroep. 
Hierdoor lag de live-uitzending er een paar minuten uit. ‘Het ging daarbij alleen om de 
browserversie van NPO Start. Via de app, radio en uiteraard tv waren we gelukkig wel goed 
bereikbaar. Aan degenen die technische problemen hadden en de melding voorbij zagen 
komen, bieden we onze welgemeende excuses aan.’ 
 
Een snelle berekening wees uit dat vijf procent van de NPO Start-kijkers de pannenkoek-
melding heeft gekregen. Dat komt neer op een paar duizend kijkers, zegt een woordvoerder.  
 
Het is niet voor het eerst dat de NPO voor een ongepaste melding door het stof moet. In juni 
vorig jaar ontstond er ophef toen in de live-ondertiteling van talkshow Op1 een scheldwoord 
voorbijkwam. Eén van de gasten aan tafel, blokfluitiste Lucie Horsch, sprak zo snel, dat de 
meetypende redacteur het niet kon bijhouden. In plaats van haar echte woorden schreef 
diegene ‘kan je wat minder snel praten kutwijf’’.  Bron: AD, 4 mei 2021.  
 
 
Nederland herdenkt oorlogsslachtoffers, Dam dit jaar meer gevuld dan vorig jaar 

 
De Nationale Dodenherdenking in Amsterdam is vanavond begonnen met een bijeenkomst in 
de Nieuwe Kerk, waar schrijfster Roxane van Iperen haar indrukwekkende 
voordracht Stemmen uit het diepe hield. Daarna legden koning Willem-Alexander en koningin 
Máxima een krans bij het Nationaal Monument, voorafgaand aan de twee minuten stilte. Ook 
André van Duin hield een toespraak. 
 
Bij het monument hield de 19-jarige Amara van der Elst daarna een gesproken 
poëzievoordracht, André Van Duin nam de jaarlijkse toespraak voor zijn rekening. Na het 
officiële programma volgde een defilé.  
 
Van Duin sprak zijn dankbaarheid uit over dat hij in vrijheid kan leven. ‘Ondanks de 
coronamaatregelen, vieren we onze vrijheid’, zei hij in een toespraak. ‘Ik ook. Maar ik doe dat 
wel in de overtuiging dat ook ik verantwoordelijk ben om die vrijheid van ons door te geven 
aan de nieuwe generatie. Want, het is al vaak gezegd, vrijheid is niet vanzelfsprekend.’ 
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Nationale Dodenherdenking 2021 vanaf de Dam in Amsterdam met koning Willem-Alexander 
en koningin Máxima. © Brunopress  

 

Voorafgaand aan Van Duin sprak onder meer schrijfster en jurist Van Iperen in de Nieuwe 
Kerk. In haar voordracht richtte ze zich op al het ongehoorde oorlogsleed. ‘Nederland heeft te 
snel de dimlichten op haar verleden gericht’, stelde ze, ‘Nog voordat de feiten in kaart zijn 
gebracht. Namens wie staat ze hier dan?’ 

Een collectieve identiteit – en dus ook een collectieve herdenking – kan volgens Van Iperen 
niet leunen op een incompleet verhaal. ‘En dus moeten we ‘afdalen, stil zijn en álle stemmen 
aanhoren, ook de diepste uithalen van smart en van angst. Morgen vieren we de vrijheid, 
vandaag mag het gisten tot het pijn doet.’ 

Vanwege de coronamaatregelen kon er dit jaar opnieuw niet veel publiek bij de plechtigheid 
aanwezig zijn. Dat betekende dat de Dam net als vorig jaar zo goed als leeg was. Voor het 
monument stonden stoelen, waar zo’n honderd genodigden tijdens de plechtigheid 
plaatsnamen. Het waren vertegenwoordigers van de verschillende groepen oorlogsgetroffenen, 
zoals het voormalig verzet, Holocaustslachtoffers, omgekomen burgers en omgekomen 
militairen en koopvaardijpersoneel. 

Vorig jaar waren alleen het koninklijk paar, premier Mark Rutte, de Amsterdamse 
burgemeester Femke Halsema en de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi 
Verbeet erbij. Alle genodigden waren voorafgaand aan de herdenking getest. 

Prinses Margriet, haar man Pieter van Vollenhoven en Prins Pieter-Christiaan woonden 
vanavond op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen de Nationale Militaire 
Dodenherdenking bij. Beroepsmilitairen en dienstplichtigen die sinds 1940 waar ook ter 
wereld voor het koninkrijk zijn gevallen werden hier herdacht. Ook dit programma vond in 
aangepaste vorm en zonder publiek plaats in verband met de coronamaatregelen. 

De omgeving van de Dam in Amsterdam was sinds 17.00 uur afgesloten voor de 
Dodenherdenking. 

Voor het tweede jaar op rij waren er vanwege de coronamaatregelen geen grote bijeenkomsten 
of herdenkingen op 4 mei in het hele land. Veel gemeenten boden inwoners de gelegenheid 
om online mee te kijken bij de kransleggingen en toespraken in hun eigen regio tijdens de 
Nationale Dodenherdenking.  

Op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn verreweg de meeste 
oorlogsmonumenten met de exacte locaties op te zoeken om op andere momenten, 
bijvoorbeeld tijdens een wandeling, nog eens stil te staan en te herdenken. Ook is het mogelijk 
om via de oorlogsmonumentendatabase een digitale bloem te leggen bij een van de 4000 
monumenten. Bron: AD, 4 mei 2021. 
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Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen een krans © AP 

 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 5 mei 2021. 

 

 

 

 

 


