
1 

 

 

Corona  
Pandemie 

Deel 2 

Anneke Koers 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 

 

Eerste woorden  

China heeft de uitbraak van het coronavirus te laat gemeld bij de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). En zelfs daarna hebben ze niet alle informatie waar ze 

over beschikten gedeeld. China probeerde geheim te houden hoe gevaarlijk het nieuwe virus 

was. Dat dook vorig jaar (2019) op in de Chinese miljoenenstad Wuhan en verspreidde zich in 

de maanden daarna over de wereld. Inmiddels zijn de VS wereldwijd het zwaarst getroffen. 

Ze hebben een maand lang verzwegen dat het virus steeds van mens op mens werd 

overgedragen, tot het zich had verspreid over alle provincies van China. Ze dwongen mensen 

die de wereld wilden waarschuwen te zwijgen, lieten het testen van nieuwe monsters stilleggen 

en vernietigden bestaande monsters. 

De WHO heeft niet aan de bel getrokken over de Chinese werkwijze. De regering van de 

Amerikaanse president Donald Trump, die zelf onder vuur ligt vanwege zijn aanpak van de 

uitbraak, heeft inmiddels de geldkraan naar die internationale organisatie dichtgedraaid. 

Nu het nieuwe coronavirus steeds verder om zich heen grijpt, groeit de roep om sociale 
contacten massaal terug te schroeven. 

 

Het is hét credo nu het coronavirus rücksichtslos over de wereld trekt en daarbij duizenden 
ernstig zieken en doden in zijn spoor achterlaat: blijf binnen waar dat kan en houdt twee 
armlengten afstand tot elkaar, in epidemiologenjargon sociale onthouding genoemd.  

 

Sociale onthouding is een van de belangrijkste knoppen waaraan je tijdens een virusuitbraak 
kunt draaien. Iedereen die met een zieke  in aanraking komt, wordt ook ziek.  

 

Bij een nieuw virus als het nieuwe coronavirus zijn er nog geen vaccins beschikbaar en is 
iedereen vatbaar. Sociale onthouding is dan het belangrijkste middel om het hoofd boven water 
te houden, ook als een groot deel van de mensen uiteindelijk toch besmet raakt. 

 

Driekwart van de bevolking beperkt drastisch zijn sociale contacten. Er wordt vanauit huis 
gewerkt, grootschalige feestjes worden afgezegd en de cafés en restaurants worden gesloten, 
terwijl kinderen nog wel samen buiten spelen en er volop wordt afgesproken met vrienden of 
familie. 

Omdat mensen minder de deur uitgaan en elkaar minder ontmoeten, heeft het virus minder 
kans om zich van de een naar de ander te verspreiden door ons netwerk van sociale contacten. 
Het resultaat is dat het aantal zieken sneller afvlakt en de patiëntenpiek voor het ziekenhuis 
minder hoog wordt. Bron: Volkskrant, 22 april 2020. 

Een periode om nooit te vergeten. 
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Inmiddels 20 coronaspugers voor rechter gesleept, gemiddelde 
straf 56 dagen cel 

Coronaspugers, - hoesters en dreigers krijgen gemiddeld 56 dagen cel, waarvan soms een deel 
voorwaardelijk. Dat meldt de rechtspraak zelf. Inmiddels zijn er twintig die zich schuldig 
hebben gemaakt aan deze ‘nieuwe vorm van misdaad’ voor de rechter gesleept. 

 

In dertien zaken deelde de rechter via het supersnelrecht al straffen uit. Verdachten kregen 
gevangenisstraffen opgelegd variërend van drie weken tot een half jaar: de gemiddelde 
opgelegde straf was zesenvijftig dagen, al dan niet gedeeltelijk voorwaardelijk. Een deel van de 
coronaspugers blijft tegensputteren: vijf van hen zijn tegen hun straf in hoger beroep gegaan. 

De meeste veroordeelden moeten meteen aan hun straf beginnen. 

Het verschijnsel laat zich overigens net zo moeilijk uitroeien als de ziekte. Een coronaspuger 
van 40 jaar uit Ede kreeg gisteren nog zes weken cel. De man bespuugde afgelopen zondag in 
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Utrecht twee agenten van dichtbij. Eergisteren werd een eenenveertigjarige man uit Ten Post 
door de rechter veroordeeld tot een celstraf van tien weken voor het spugen naar agenten, 
waarvan de helft voorwaardelijk. Een 52-jarige man uit Nieuw-Beerta kreeg, ook eergisteren, 

voor een soortgelijk vergrijp een celstraf van acht weken opgelegd. 

Justitie kondigde enkele weken geleden aan streng op te treden tegen coronaspugers, die zich 
vooral tegen agenten laten gaan, maar waarvan ook supermarktmedewerkers en 
buschauffeurs al slachtoffer zijn geworden. Justitie en minister Grapperhaus zijn het er 
inmiddels over eens dat coronaspugers verplicht een test moeten ondergaan of ze de ziekte 

echt met zich meedragen. Voor zover bekend is dat nog niet gebleken.  

 

Nederlanders trekken er ondanks corona massaal op uit en 
houden lang niet altijd afstand 

Op verschillende plekken in Nederland is het dit weekend ondanks het advies om zo veel 
mogelijk thuis te blijven, toch erg druk. Bezoekers van parken, markten en stranden bewaren 
lang niet altijd de geadviseerde anderhalve meter afstand van elkaar. 
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De NS komt met een waarschuwing om dat in treinen vooral wel te doen en zorgpersoneel 
vraagt mensen om gewoon thuis te blijven. De burgemeesters van Zandvoort, Bloemendaal en 

Noordwijk roepen dagjesmensen op niet naar het strand te komen tijdens de coronacrisis. 

Het advies van de overheid is om buiten je huis een afstand van 1,5 meter tot elkaar te 
bewaren, in een poging de coronacrisis in te dammen. Die voor de volksgezondheid 
noodzakelijke afstand lijkt echter lang niet overal doorgedrongen. Zo benadrukt NS-topman 
Roger van Boxtel dat reizen met de trein momenteel niet is bedoeld als dagje uit, maar dat de 
treinen blijven rijden om mensen in vitale functies - zoals de zorg - naar hun werk te brengen. 

‘Her en der toch druk in de trein. Wil iedereen voldoende afstand van elkaar houden’, schrijft 
hij op Twitter. ‘Voor de veiligheid/gezondheid van uw medereizigers, van de collega’s van de 
NS en andere ov-bedrijven en van uzelf.’ Hij waarschuwt verder: ,,Als we een 
totale lockdown willen vermijden, moeten we verantwoordelijkheid nemen.’  

 
Huisarts Matthijs van der Poel liet eerder vanuit Rotterdam-West al weten te schrikken van 
hoe mensen omgaan met de coronadreiging.  ‘Bij de bushalte staan mensen echt niet 1,5 
meter uit elkaar.’’ Met drie coronapatiënten in twee dagen maakt hij zich zorgen. 
 
Ook het academisch ziekenhuis in Groningen valt het op. ‘Sommige mensen zien dit blijkbaar 
als een grote vakantie en hebben lak aan de regels’, zegt verpleegkundige Jolien Oosting van 
het UMCG  tegen RTV Noord. ‘We zien nog steeds mensen gezellig winkelen en in het zonnetje 
zitten.’ 

Op beelden van de Amsterdamse stadszender AT5 is te zien dat klanten tamelijk massaal naar 
de Dappermarkt in de hoofdstad komen. De shoppende mensen geven aan niet bang te zijn 
voor de risico’s of menen dat het toch maar om ‘een griepje‘ gaat. Ook op de bekende Albert 
Cuyp-markt was het bij vlagen druk en stonden mensen te dicht op elkaar. Beelden vanuit 
het Vondelpark laten zien dat mensen soms innig fysiek contact met elkaar hebben tijdens 

het sporten in groepjes. 

Het was vandaag ook druk op het strand in Zandvoort en in de Kennemerduinen. De politie 
plaatste grote mobiele matrixborden op het strand. Op de borden wordt gewaarschuwd om je 

te houden aan de coronamaatregelen.   

Rond het middaguur was het ook redelijk druk in Noordwijk aan Zee. Omdat de viskramen 
wel open konden blijven, verzamelden klanten zich daar, soms te dicht op elkaar. De gemeente 
had al borden laten maken en geplaatst waarop staat  dat mensen 1,5 meter uit elkaar moeten 

blijven. Dit staat ook op matrixborden aangegeven.  

De burgemeesters van Zandvoort en Bloemendaal roepen dagjesmensen inmiddels op niet 
naar het strand te komen tijdens de coronacrisis. Vandaag ontstonden er files naar de 
badplaatsen van mensen die het mooie weer aangrepen om op het strand uit te waaien, na 

enkele dagen van thuisblijven wegens het rondwarende nieuwe coronavirus. 

Volgens de burgemeesters David Moolenburgh (Zandvoort), Elbert Roest (Bloemendaal) en 
Wendy Verkleij (Noordwijk) liepen ondanks eerdere waarschuwingen, borden en oproepen de 
stranden van beide gemeenten vol met recreanten. Moolenburgh: ‘Met deze aantallen 
recreanten op het strand creëren we risicovolle situaties en dat moet niemand willen.’ Volgens 

hem kan er geen verbod worden opgelegd om naar Zandvoort te komen. 

Roest stipt aan dat gezondheid en veiligheid voor alles gaan, ‘voor onze gasten, maar ook voor 
onze inwoners’. In een verklaring vraagt Verkleij om ‘niet naar de kust van Noordwijk te 
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komen’. ‘Deze zondag niet, maar ook al die andere mooie lentedagen niet die er nog gaan 

komen, zolang corona bestreden moet worden.’   

Het aantal mensen dat vandaag de natuur is ingetrokken is groter dan normaal. Volgens een 
woordvoerster van Natuurmonumenten is het te vergelijken met een mooi 
paasweekeinde. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waarschuwden vrijdag voor drukte 
in natuurgebieden in het weekeinde omdat vanwege het coronavirus alle sportwedstrijden en 
evenementen zijn afgelast en veel thuiswerkers even naar buiten willen. 
 
Volgens de woordvoerster is het vooral in de bossen druk. ‘De mensen willen genieten van de 
natuur en lekker uitwaaien, maar dat gaat op sommige plaatsen ook gepaard met enige 
overlast als verkeerd geparkeerde auto’ s, fietsen waar het niet mag en loslopende honden. 
Vooral dat laatste is heel vervelend, ook omdat we midden in het broedseizoen zitten.’ Heel 
druk is het in Noord-Brabant en dan vooral in de natuurgebieden Kampina, De Loonse en 
Drunens Duinen en de Oisterwijkse Bossen. Mensen houden zich volgens de woordvoerster 

redelijk aan de richtlijnen om 1,5 meter afstand te houden. Bron: AD, 21 maart 2020. 

 

Maatregelen corona verlengd  
 

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk 
thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons 
adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. 

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier 
gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. 
Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig 
hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar 
de aantallen gaan gestaag omlaag. 

Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. 
Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun 
kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is 
de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine 

stapjes zetten. 

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week 
vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een 
overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande 

wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen. 

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en 
gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse 

opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. 

• Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan 
daarbij ongeveer vijftig procent van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school 
verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en 
de leraren. 
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• De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder 
uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders 
over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent. 

• Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat honderd procent open. 

• Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang 
te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten. 

• Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het 
voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen. 

Sport 

• Kinderen en jongeren krijgen vanaf  29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -
spel (geen officiële wedstrijden). 

• Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. 

• Jongeren van dertien tot en met achttien jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met 
elkaar, maar dan met  anderhalve meter afstand ertussen. 

• Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er 
kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. 

• Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij anderhalve 
meter afstand in acht nemen. 

 

Het advies om niet op bezoek te gaan bij zeventig plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april 
geldt: zelfstandig wonende ouderen van zeventig jaar en ouder kunnen door één of twee vaste 

personen met enige regelmaat worden bezocht. 

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het 
huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 

september. 

Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen sommige mensen opgelucht zijn, anderen 
juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente weg vooruit naar een gezonde 
samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich 
weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Daarbij gebruiken we de kansrijke plannen die 

bedrijven en organisaties maken voor de anderhalvemetersamenleving. 

De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. De 
overheid kan dankzij haar goede financiële positie eerste hulp bieden aan ondernemingen, 
zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar we kunnen niet voorkomen dat veel mensen in meer 
of mindere mate geraakt worden. Gelukkig zien we dat overal in de samenleving mensen, 

bedrijven en organisaties opstaan om elkaar te helpen. Bron: Rijksoverheid.nl. 21 april 2020.  

 

Onderwijs na 11 mei: vaste looproutes, geen ouders bij school 
en zeeppompjes in elke klas 

In elke klas staat vanaf 11 mei een fles desinfecterende handgel, een zeeppompje, papieren 

handdoekjes en desinfecterende sprays. In de school komen vaste looproutes die gevolgd 

moeten worden. Ouders mogen niet op school komen en ook geen voet zetten op het 

schoolplein. 

Dat staat in het protocol dat onderwijsorganisaties en vakbonden vandaag met elkaar hebben 

opgesteld. Scholen moeten zelf een plek aanwijzen waar leerlingen afscheid kunnen nemen 

van hun vader of moeder – niet allebei. Leraren moeten dat in goede banen leiden. Om te 

voorkomen dat iedereen tegelijk komt, moeten er gespreide haal- en brengtijden komen. 
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Met het ‘handboek’ kunnen scholen zelf aan de slag om te kijken hoe zij de opening van hun 

school kunnen regelen. Daarin staat ook dat scholen die ‘meer dan één ziektegeval (corona)’ 

hebben, de GGD moeten waarschuwen.  

Eerder werd al bekend dat scholen na de meivakantie niet met halve klassen gaan beginnen, 

maar dat de helft van alle klassen een hele dag naar school gaat. Dat betekent bijvoorbeeld 

dat groep 1 tot en met 4 de ene dag naar school gaan en groep 5 tot en met 8 de andere 

dag. De helft van het onderwijs wordt zo op school gegeven, de andere helft blijft 

afstandsonderwijs met huiswerkopdrachten.   

Daarbij gaan scholen proberen kinderen uit één gezin op dezelfde dag naar school te laten 
gaan. Daarmee willen zij voorkomen dat ouders elke dag een ander kind naar school moeten 
brengen. Ook de noodopvang, voor kinderen van ouders met vitale beroepen, blijft 
beschikbaar. In de klas worden straks de regels van het RIVM zoveel mogelijk nageleefd. 
Leraren houden onderling anderhalve meter afstand, bewaren die afstand ook zoveel mogelijk 
met leerlingen in de klas. Scholieren zelf hoeven onderling geen afstand te houden. Leraren 
dragen geen mondkapje, stelt het stuk. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerkrachten in 
het speciaal onderwijs die medische handelingen moeten verrichten. Zij mogen dan wel 
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Speelgoed en leermiddelen die door meerdere 
kinderhandjes worden aangeraakt, worden ‘met enige regelmaat ontsmet’. Klaslokalen worden 
dagelijks intensief schoongemaakt. Schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door. Het 
is niet bekend wat dit betekent voor de groep-8-schoolmusical. Daar laat het protocol zich 
niet over uit.  Bron: AD, 22 april 2020. 

Bezuinigen na corona: de opties liggen al klaar  

Geen enkele politicus maalt op dit moment om de oplopende staatsschuld. Maar als de 

coronacrisis eenmaal bezworen is, is dat wel anders. De bezuinigingsopties liggen al klaar.  
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Minister Wopke Hoekstra van Financiën en premier Mark Rutte na het aanbieden van het 

koffertje met de rijksbegroting en Miljoenennota in 2018.  

Het kabinet presenteerde vandaag een zestiendelig keuzemenu, waar ambtenaren bijna een 

heel jaar aan hebben gewerkt. Het vuistdikke pakket zit vol met radicale en minder radicale 

beleidsopties, zoals de volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, het afschaffen van 

de dagbesteding in de langdurige zorg of het invoeren van een wettelijk minimumúúrloon (als 

aanvulling op het minimumloon).  Bron: AD, 22 april 2020. 

Forse toename doden en besmettingen door corona in 
verpleeghuizen  

 

De uitbraak van het coronavirus neemt in verpleeghuizen in ernst toe. Het aantal 
geregistreerde sterfgevallen is sinds vorige week met ruim tweehonderd opgelopen tot 
achthonderdeenenveertig. Dat cijfer loopt fors achter bij het werkelijke aantal mensen dat is 
overleden. Dat komt omdat het gebaseerd is op gegevens van iets meer dan de helft van alle 
verpleeghuisbewoners in Nederland. 
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In totaal zijn er nu bijna drieduizend bevestigde covid-19-infecties geteld in verpleeghuizen. 
Bij nog eens vierendertighonderd verpleeghuisbewoners bestaat een sterk vermoeden dat ze 
een infectie hebben. Ten opzichte van een week geleden zijn dat duizend nieuwe (mogelijke) 
infecties, blijkt uit cijfers gepubliceerd door Verenso, de vereniging van specialisten 
ouderengeneeskunde. 

Ook de cijfers over het aantal bevestigde en vermoedelijke covid-19-patiënten zijn een 
onderschatting van de werkelijke aantallen. De verpleeghuissector gebruikt verschillende 
elektronische patiëntendossiers. Het meest gebruikte houdt sterfgevallen bij, maar een ander 
veelgebruikt systeem niet. Gegevens uit een derde systeem zijn nog niet beschikbaar. 
Verpleeghuizen registreren hun data vrijwillig. 

Uit een Kamerbrief die minister De Jonge vandaag heeft verstuurd blijkt dat in de meeste 
provincies het aantal verpleeghuislocaties waar mensen met een infectie zitten afneemt. Maar 
in Overijssel en de dichtbevolkte provincies Noord-Holland en Zuid-Holland gebeurt dat niet. 

De verdere verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen, waar de kwetsbaarste mensen 
wonen, verklaart waarom het Outbreak Management Team adviseert om daar alle bestaande 
maatregelen te handhaven. De regering neemt dat advies over, dus er komt tot 20 mei geen 
versoepeling van de bezoekregeling. Verpleeghuizen mogen geen bezoek toelaten bij bewoners, 
tenzij die stervende zijn. 

Het is moeilijk om goed preventiebeleid te voeren in verpleeghuizen, het bestrijden van een 
uitbraak is er nog lastiger. Dat hangt ermee samen dat in verpleeghuizen vrijwel uitsluitend 
heel kwetsbare mensen wonen. Het verpleeghuis is hun thuis en daar is het minder makkelijk 
om verstrekkende maatregelen te nemen dan in een ziekenhuis. Verpleeghuizen zijn daarom 
een ideale omgeving voor de verspreiding van virussen en bacteriën. 

Des te belangrijker is het dat alles op alles wordt gezet om zo gunstig mogelijke voorwaarden 
te creëren om verspreiding tegen te gaan. De uitleg van Sjaak de Gouw van de GGD Nederland 
over de vraag waarom verpleeghuizen achteraan staan bij het verdelen van 
beschermingsmiddelen, vorige week op de briefing in de Tweede Kamer, riep daarom veel 
vragen op. 

De Gouw zei dat hem bij het vaststellen van de verdeelsleutel voor beschermingsmiddelen, nu 
zes weken geleden, niets bekend was over besmettingen in verpleeghuizen. Daarom waren de 
beschermingsmiddelen naar de acute zorg gegaan. 

Maar op dat moment waren er al verpleeghuizen, zoals de dertien locaties van de Zuyderland 
Groep, die hun deuren sloten voor bezoek omdat ze met grote corona-uitbraken kampten. In 
het paasweekeinde is er een nieuwe verdeelsleutel gekomen voor de beschermingsmiddelen. 

Iedereen die zich met infectieziektenbestrijding bezighoudt weet dat verpleeghuizen daarbij 
extra aandacht vragen. Dat wordt onderbouwd door onderzoek van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd. Die bezocht in de herfst van 2018 negentien verpleeghuizen. Bij 
achttien daarvan bleek het infectiepreventiebeleid niet op orde. 

Verpleeghuizen die wel geïnvesteerd hebben in infectiepreventie lijken daar nu de vruchten 
van te plukken. Onder de zeshonderd patiënten die wonen op de twaalf locaties van 
zorginstelling De Riethorst-Stromenland in de omgeving van Breda zijn vooralsnog maar 
veertien besmettingen bekend op drie locaties. 

De zorginstelling werkt al jaren nauw samen met de afdelingen infectiepreventie en 
microbiologie van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Dat gebeurt op meer plekken. Het 
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Canisius Wilhelmina Ziekenhuis bijvoorbeeld werkt nauw samen met een groep 
verpleeghuizen in de regio Nijmegen. 

‘Wij hebben in de afgelopen jaren heel hard gewerkt aan ons infectiepreventiebeleid’, zegt 
bestuurder Mireille de Wee van de Riethorst-Stromenland. ‘Die investering zien we nu terug. 
En we hebben het geluk dat we relatief nieuwe gebouwen hebben. Verder hebben we in het 
regionale overleg hier in Brabant vanaf het eerste begin van de uitbraak aandacht gevraagd 
en ook gekregen voor de situatie in de verpleeghuizen.’ Bron: NOS, 22 april 2020. 

 

Milde coronaklachten lijken minder antistoffen op te leveren 

Mensen die na een besmetting met het coronavirus milde klachten ontwikkelen, lijken minder 
antistoffen aan te maken. Het was een van de boodschappen van Jaap van Dissel, het hoofd 
infectieziektebestrijding bij het RIVM, bij een briefing van Tweede Kamerleden. Het 
omgekeerde van die uitspraak is ook waar. ‘Hoe heftiger de infectie, des te meer antistoffen 
we zien’, zei Van Dissel. 

Hij baseert zich daarbij op onderzoek van Marion Koopmans, hoogleraar virologie en hoofd 
van de afdeling virologie van het Erasmus MC. 

De uitspraken van Van Dissel roepen veel vragen op. Bouwen mensen met milde klachten dan 
geen immuniteit op? Komen ze er bij een eventueel tweede besmetting net zo goed vanaf, of 
kunnen ze dan wél ernstig ziek worden? En wat betekent dit voor de verspreiding van het 
coronavirus? 

‘Dit betekent meteen al dat het straks dus complex wordt om te beoordelen of iemand die 
alleen milde klachten heeft gehad, ook immuniteit heeft opgebouwd’, zei Van Dissel daar 
tijdens de briefing over. Naderhand antwoordde hij op persvragen dat het nog onduidelijk is 
of mensen opnieuw ziek kunnen worden en anderen kunnen besmetten. 

‘Ik denk dat het te vroeg is voor keiharde conclusies, maar dit is natuurlijk niet wat we willen 
horen’, reageert Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie aan het Amsterdam UMC. 
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‘De hoop was dat iedereen die met het virus in contact komt grote hoeveelheden antistoffen 
aanmaakt, daardoor immuun wordt en op die manier bijdraagt aan de groepsimmuniteit. Over 
de opbouw van die groepsimmuniteit ontstaat nu meer onzekerheid.’ 

‘De standaardmethode om vast te stellen of iemand immuun is, is antistoffen meten’, vervolgt 
Van Egmond. ‘Die antistoffen worden aangemaakt door het zogeheten aangeleerde 
afweersysteem. Dat is het deel van het immuunsysteem dat continu bijleert en bijvoorbeeld 
ook antistoffen aanmaakt nadat je een vaccin hebt gekregen.’ 

Maar antistoffen vertellen niet het hele verhaal. Naast het aangeleerde immuunsysteem - dat 
informatie opneemt over elke ziekteverwekker waarmee iemand in aanraking komt - heeft 
iedereen een aangeboren immuunsysteem. ‘Dat systeem bestaat uit allerlei soorten cellen die 
niets bijleren en altijd hetzelfde reageren op ziekteverwekkers’, zegt Van Egmond. 

Ze denkt dat bij mensen met milde klachten juist het aangeboren immuunsysteem een 
belangrijke rol speelt. ‘Wellicht heeft het aangeboren immuunsysteem bij deze groep patiënten 
de virusdeeltjes zó snel opgeruimd, dat het aangeleerde immuunsysteem niet erg actief is 
geworden en daardoor weinig antistoffen heeft aangemaakt.’ Het aangeleerde afweersysteem 
kan zelf ook afweercellen aanmaken. ‘Misschien is dat gebeurd, maar dat kan je niet meten 
met een antistoffentest. Daarom is verder onderzoek nodig.’ 

Er wordt nu onder meer door het RIVM nader onderzoek gedaan om te kijken of mensen met 
lichte klachten toch immuniteit opbouwen. Dat kan doordat het aantal afweercellen van het 
lichaam toeneemt of hun activiteit sterker wordt, zei Van Dissel. 

Wat maakt nou dat sommige mensen slechts milde klachten ontwikkelen en dat anderen heel 
ziek worden van het coronavirus? Naast factoren zoals leeftijd en onderliggende aandoeningen 
lijkt ook de hoeveelheid virusdeeltjes een rol te spelen. 

‘Het is aannemelijk dat er een relatie is tussen de dosis virusdeeltjes die je binnen krijgt en 
de reactie daarop’, zegt viroloog Koopmans. ‘Dat je dus sneller en ernstiger ziek wordt als je 
meer virusdeeltjes tegelijk binnenkrijgt.’ Koopmans baseert zich op onderzoek naar SARS, 
waarbij die relatie is aangetoond. Dat virus, waarvan in 2002 en 2003 een grote uitbraak was, 
lijkt sterk op het huidige coronavirus. 

Ook immunoloog Van Egmond denkt dat het zo werkt, maar net als Koopmans benadrukt ze 
dat het bij dit virus nog niet keihard is bewezen. ‘In principe kan je van één virusdeeltje ziek 
worden. Maar onderzoek laat zien dat als je een groep muizen met een kleine hoeveelheid 
griepvirus infecteert en een andere groep met veel virusdeeltjes, die laatste muizen veel zieker 
worden. Ik verwacht dat dit ook geldt voor SARSCoV2.’ Volgens Van Egmond zou dat mogelijk 
kunnen verklaren waarom artsen en verpleegkundigen soms erg ziek worden. 

Mariet Feltkamp, viroloog in het LUMC, is stellig: ‘Elke medisch viroloog zal beamen dat er 
een verband bestaat tussen de mate van blootstelling, ziekte en immuniteit. Ik denk ook dat 
je beter besmet kunt worden door een paar virusdeeltjes die via een supermarktkarretje op je 
handen komen, dan via vochtdruppeltjes in een twee uur durende kerkdienst.’ Bron: NOS, 22 
april 2020.  

Nog steeds onderzoek naar besmettelijkheid kinderen, 'koorts 
niet karakteristiek' 
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Welke rol spelen kinderen bij de verspreiding van het coronavirus? Dat is een van de 
kernvragen bij de afwegingen over het eventueel versoepelen van de maatregelen om de 
corona-uitbraak zo goed mogelijk te beteugelen. Tot nu toe weten we dat een covid-infectie bij 
kinderen meestal mild verloopt en soms ook zonder symptomen. 

Dat betekent overigens niet dat kinderen nooit een heel ernstige covid-infectie kunnen 
oplopen. Zo overleed in België een twaalfjarig meisje eraan en in Breda vocht een zestienjarige 
jongen voor zijn leven op de intensive care. 

Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over de maatregelen, heeft 
vandaag vergaderd over onder meer de rol van kinderen bij de corona-epidemie. In hun advies 
van 14 april stelden de experts dat heropening van basisscholen en kinderdagverblijven 
waarschijnlijk weinig effect zal hebben op het aantal IC-bedden dat nodig is, omdat infecties 
bij kinderen vrijwel steeds mild verlopen. 

Maar het zal onvermijdelijk wel leiden tot meer besmettingen van schoolkinderen en hun 
ouders en mogelijk ook tot meer besmettingen doordat het drukker wordt op straat. 

Dat de infecties bij kinderen in veruit de meeste gevallen niet tot ernstige klachten leiden, 
staat niet ter discussie. Maar er bestaat wel veel onzekerheid over de mate van 
besmettelijkheid van kinderen met een milde infectie of een infectie zonder symptomen. 

Het RIVM doet sinds 24 maart onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus binnen 
honderd gezinnen. De resultaten daarvan moeten meer informatie opleveren over die rol van 
kinderen, maar zijn niet te verwachten voor 1 juni. 

Verder zijn virologen en epidemiologen wel eensgezind dat mensen met een heftige infectie 
veel besmettelijker zijn dan mensen met een milde infectie. Maar hoe besmettelijk kinderen 
met een milde infectie zijn is daarmee nog niet gezegd; hetzelfde geldt voor kinderen die een 
infectie hebben zonder symptomen. 

Onderzoekers van de Universiteit van Campinas in de Braziliaanse deelstaat São Paulo 
hebben een meta-analyse gedaan van 34 studies met ruim 1100 deelnemers onder de achttien 
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jaar die een covid-19-infectie hebben gehad. Van hen werd ruim één procent doodziek en iets 
meer dan twee procent ernstig ziek. Ruim de helft van de kinderen uit de studie kreeg geen 
ziekteverschijnselen, of heel milde. 

Maar een kleine minderheid van  zestien procent van de kinderen had koorts en nog minder 
hadden verschijnselen van een luchtweginfectie. Die symptomen komen bij volwassenen bij 
ruwweg vier op de vijf patiënten voor. 

‘Koorts en symptomen van luchtweginfecties moeten niet als karakteristiek worden 
beschouwd voor covid-19 bij kinderen’, concluderen de onderzoekers. Dat maakt het lastig 
om diagnoses te stellen, waardoor dus lang niet altijd bekend is of kinderen een potentiële 
besmettingsbron zijn. Bovendien komen ze daardoor onder het Nederlandse testbeleid niet in 
aanmerking voor een coronatest. 

De Braziliaanse wetenschappers signaleren verder dat volgens verschillende studies het 
coronavirus langere tijd aanwezig blijft in de ontlasting en het neusvocht van kinderen met 
een milde of geen ziekteverschijnselen. 

Een van die studies werd vorige maand gepubliceerd in Nature Medicine. De Chinese 
onderzoekers hadden ruim zevenhonderd kinderen na contact met bewezen patiënten getest 
op covid-19. Tien testten positief voor het virus. Na behandeling bleef het virus in rectale 
monsters veel langer aantoonbaar dan in monsters die in de neus werden afgenomen, ook nog 
nadat de kinderen bij een coronatest negatief waren gebleken. 

Een maand eerder hadden andere Chinese onderzoekers in een al even kleine studie in 
Clinical Inectious Diseases ook al geconcludeerd dat bij kinderen die herstellen van een covid-
infectie het virus nog langere tijd in zowel de luchtwegen als de ontlasting zit. In de poep van 
milde patiënten werd het virus minstens twee weken en in enkele gevallen een maand lang 
vastgesteld. 

Beide onderzoeksgroepen onderstrepen dat hun resultaten ‘een uitdaging betekenen voor het 
indammen van de corona-epidemie’, omdat ‘de oraal-fecale besmettingsroute’ mogelijk een rol 
speelt bij de verspreiding van het coronavirus. De Italiaanse viroloog Massimo Gatti, hoofd 
infectieziekten van het Sacco Ziekenhuis in Milaan, adviseert om het toilet door te trekken 
met gesloten deksel. Dat is wenselijk, zei hij in de Italiaanse krant Corriere della Sera, omdat 
‘elke keer dat het toilet wordt doorgetrokken er fijne vochtdruppeltjes met virusdeeltjes 
ontstaan die besmettelijk kunnen zijn’. Dergelijke hygiënemaatregelen lijken echter moeilijk 
realiseerbaar op basisscholen en kinderdagverblijven. Bron: NOS, 22 april 2020.  
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Enter en corona  
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Binnen paar weken voor iedereen betrouwbare coronatest 

 

 
 

Het laboratorium voor Medische Microbiologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in 
Nijmegen heeft goede hoop dat Nederlandse ziekenhuizen binnen een paar weken 
laagdrempelige bloedtesten kunnen uitvoeren voor een betrouwbare én snelle check op het 
coronavirus. Het ziekenhuis is gevraagd commerciële bloedtesten zo snel mogelijk op 
betrouwbaarheid te controleren. 

‘We zijn in afwachting van landelijk beleid om grootschalig te kunnen kijken wie wel en wie 
niet een coronavirusbesmetting heeft doorgemaakt. Zo kunnen we de verspreiding van het 
virus beter in kaart brengen, wat kan helpen om verdere besmettingen te voorkomen. Wie 
eenmaal corona heeft gehad, is waarschijnlijk immuun voor het virus’, zegt internist-

infectioloog Ton Dofferhoff. 
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Bij medewerkers in de verpleeg- en ziekenhuizen wordt al wel getest op corona. Medewerkers 
met corona mogen tijdelijk niet werken om verdere verspreiding tegen te gaan. Maar buiten 
het ziekenhuis wordt nauwelijks getest. Zeker is dat er veel mensen met een besmetting 

rondlopen zonder dat ze dit zelf weten. Dat kan weer leiden tot nieuwe besmettingen.  

De enige echt betrouwbare testen kunnen op dit moment alleen worden gedaan met 
wattenstokjes waarbij wordt gekeken of iemand het coronavirus bij zich draagt. Daarmee 
wordt lichaamsmateriaal afgenomen in neus- en keelholtes. Het duurt in de meeste 
ziekenhuizen nu enkele uren voordat de uitslag bekend is. Aanvankelijk was er een groot 
tekort aan deze testwattenstokjes, maar dat probleem lijkt in de ziekenhuizen te zijn opgelost. 

Er is wel onvoldoende materiaal en testcapaciteit om op veel bredere schaal te testen. 

‘Er komen nu meerdere commerciële bloedtesten op de markt. Daarbij wordt bij patiënten 
bloed afgenomen en gekeken of daar antistoffen in zitten die wijzen op een doorgemaakte 
besmetting. Probleem is dat we niet weten welke van die bloedtesten betrouwbaar zijn’, aldus 
Dofferhoff. ‘Pas als die testen goed zijn onderzocht, kunnen we daarmee testen.’ 
 
Dan zal ook in het CWZ met deze nieuwste labtechnieken worden gestart. ‘Alle grotere 
laboratoria zullen de betrouwbare tests waarschijnlijk aanschaffen, zodat we die al binnen 

enkele weken landelijk kunnen toepassen.’ Bron: AD, 3 april 2020.  

Riek (98) uit Enter voert in haar eentje strijd tegen corona: 
'Mensonterend' 

 
Riek Asbroek 

Toen de achtennegentig jaren tellende Riek met corona in het verpleeghuis belandde, vreesden 
haar kinderen het ergste. Maar de oud-boerin uit Enter krabbelt voorzichtig weer op. Tot 
opluchting van haar kinderen, die echter met lede ogen moeten toezien hoe hun moeder de 
strijd grotendeels in haar eentje moet voeren. Vanwege het besmettingsgevaar mag niemand 
bij haar in de buurt komen. ‘Het zijn de landelijke regels. Hopelijk worden ze heel snel 

versoepeld, want zoals het nu gaat, is het mensonterend’, zegt dochter Marijke. 



36 

 

Meteen nadat corona in ons land was opgedoken en het RIVM algemene richtlijnen had 
afgekondigd, hield de familie zich daar streng aan. ‘Ze kwam niet meer buiten en we hadden 

zo weinig mogelijk contact met haar. Alles om te voorkomen dat ze het virus op zou lopen.’ 

Maar het ging toch nog mis. ‘Geen idee hoe ze het heeft opgelopen. Achteraf had ze al drie, 
vier weken klachten. Maar vorige week werd ze getest en toen werd corona vastgesteld. Ze lijdt 
aan een milde vorm’, zegt dochter Marijke, die samen met haar oudste zus Ria het verhaal 

over hun moeder vertelt. 

Daarop bracht Marijke haar moeder naar het verpleeghuis, elders in Twente. ‘Onze grootste 
angst was: krijgen we haar straks dood terug? Twee jaar geleden nog brak ze haar heup, maar 
ze knapte weer helemaal op. We hebben haar altijd beloofd dat ze in haar eigen huisje mag 
sterven. Daarom hadden we nu zoiets van: het zal toch niet gebeuren dat het door dat 

verschrikkelijke corona toch anders gaat...’ 

Riek Asbroek-Boerrigter had samen met echtgenoot Gerard een boerderij in de buurt van 
Enter. Nadat haar man, die een hartaandoening had, in 1967 was overleden, voedde ze in 

haar eentje haar negen kinderen op. ‘Moeder wilde nooit opnieuw trouwen.’ 

Rieks kinderen kenden de verhalen over senioren die in soms totaal isolement in 
zorginstellingen verblijven. ‘Maar we hebben nu aan den lijve ondervonden wat dat inhoudt. 
We mogen absoluut niet bij mijn moeder komen. Ook niet nu ze sinds een paar dagen 
koortsvrij is. Eén keer per dag mogen we een half uurtje met haar videobellen. Maar onze 
moeder is grotendeels doof en halfblind. Dat gaat dus uiterst moeizaam. De verpleegster moet 

telkens op luider volume herhalen wat ik zeg.’ 

Het laatste wat de familie wil, is met de beschuldigende vinger naar de verzorgers van hun 
moeder wijzen. ‘Sterker, deze mensen verrichten werkelijk fantastisch werk. Doen alles voor 
onze moeder wat in hun vermogen ligt. Maar zij moeten zich uiteraard aan de richtlijnen 
houden. Goddank is er nu enig zicht op versoepeling van de regels. Wat we tot op heden vooral 
missen, is dat elke bewoner een eigen mantelzorger zou mogen hebben voor de persoonlijke 
mentale begeleiding. Dat kan nu niet, omdat zorginstellingen onvoldoende beschermende 

spullen hebben voor mensen die de bewoners willen bezoeken.’ 

Waar haar kinderen en kleinkinderen van afstand volop meeleefden met hun moeder en oma, 
moest Riek grotendeels in haar eentje de strijd tegen corona voeren. Dat deed ze echter met 
verve. ‘Sinds een paar dagen is ze koortsvrij. Eind deze week wordt ze opnieuw getest. Als alles 

goed gaat, hopen we dat ze in de loop van volgende week weer naar huis mag.’ 

Rieks kinderen willen graag hun verhaal doen. ‘Omdat wij bepaald niet de enigen zijn. Het is 
zó schrijnend als je al die verhalen hoort van ouderen en hun familie die van elkaar worden 
gescheiden. Ouderen die in hun eentje komen te overlijden, verstoken van familie en 
dierbaren. Het zou mooi zijn als de richtlijnen straks wat minder streng zouden kunnen. Zodat 
mensen dit soort afschuwelijke situaties niet meer hoeven meemaken.’ Bron: RTV oost, 28 
april 2020. 

Bang voor corona? Enternaar maakt deurgreep die opent 
zonder handcontact  
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ENTER - Een deur openen zonder er met je handen aan te zitten: daar is vast vraag naar, 
dacht Sebastiaan Moes. De eerste L-Bow-deurgrepen zijn onderweg naar tandartsen en 
zorginstellingen. 

Sebastiaan Moes kwam thuis in Enter op het idee voor zo’n deurgreep. ‘Mijn vriendin werkt 
in de zorg en ze kreeg corona-achtige verschijnselen. Toen ging ik me wel zorgen maken. Hoe 
moest dat met de kinderen? Op welke manier viel te voorkomen dat zij er niet mee in contact 
kwamen? Zo bedacht ik die L-Bow. Met m’n vriendin gaat het gelukkig weer goed. Het was 
toch geen corona, al zag het er even slecht uit.’ 
 
De Enternaar is niet de oorspronkelijke ontwerper van een dergelijke deurgreep. Dat is de 
onderneming Materialise uit het Belgische Leuven, dat producten met 3D-printers maakt. 
Moes bouwde de handsfree deuropener verder uit, thuis, in zijn eigen werkplaats. 

Want ik ontdekte dat hun greep niet op mijn gebogen deurklinken paste. En ze gebruikten 
ook allerlei boutjes en moertjes, die ik dan weer bij een gereedschapswinkel zou moeten halen. 
Ik dacht: dat kan veel gemakkelijker. Zo kwam ik op het idee van de L-Bow, die op diverse 
deurklinken valt toe te passen. Die wordt eenvoudig met een paar tiewraps bevestigd. Het 
blijkt dan echt lastig om de deur nog met je hand te openen.’ 
 
Zo’n deurgreep namaken en verbeteren is toegestaan. ‘Dat is het idee van open source. Het 
geeft iedereen toegang tot tekeningen en beschrijvingen van producten, met het idee dat het 
verder ontwikkeld kan worden. Voorwaarde is wel dat je de originele ontwerper benoemd. En 

wij stellen onze ontwerpen zelf ook weer online beschikbaar op de website van Saxion Fablab.’   

Moes is werkzaam als technisch coördinator van Saxion FabLab in Enschede. Dat is een 
openbare hightechwerkplaats van de regionale hogeschool waar iedereen ideeën kan 
uitwerken met behulp van digitale apparaten, zoals 2D- en 3D-printers, alsmede elektronica 
en software. Maar omdat hij nu noodgedwongen door de coronacrisis thuis moet werken, 
maakte hij de L-Bow in z’n atelier. Hij runt bovendien een eigen ontwerpbureau: ‘Ik kan niet 

zo goed stilzitten.’ 
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Hij is sowieso superdruk. ‘Want mijn vriendin is niet alleen verpleegkundige, ze heeft ook nog 
een camping waar als enige in Nederland nierdialysepatiënten terechtkunnen: de Boergondiër 
in De Krim. Die mag vanaf 1 mei weer open, en daarvoor moeten we diverse maatregelen 

treffen. Zoals het maken van privésanitair.’ 

Frappant is dat Materialise een set voor één deur met twee grepen voor veertig euro verkoopt, 
terwijl die van FabLab slechts 5,99 kost. ‘Die Belgen hebben een commerciële onderneming 
en dan moet het geld opleveren. Dat geldt natuurlijk niet voor FabLab. Wij leveren vanuit 
Saxion faciliteiten. Daarom kunnen we zo’n L-Bow tegen kostprijs maken. We hoeven er niets 

aan te verdienen. Bovendien was het eerst de bedoeling de deurgreep te maken voor de zorg.’ 

Maar de vraag blijkt inmiddels groter dan alleen uit de gezondheidssector. Begin vorige week 
zijn de eerste vijf setjes, van twee voor één deur, verstuurd naar een tandartsenpraktijk in 
Wormerveer. En een tandarts in Enschede wilde ook tien setjes. ‘Nu helpen we vooral 
instanties die het echt nodig hebben. Maar het staat eenieder uiteraard vrij om zelf ook aan 

de slag te gaan met het 3D printen.’   

Dat kost veel tijd, geeft Moes aan. ‘Wanneer ik zes setjes maak, ben ik bijna anderhalve dag 
aan het printen. Dat is eigenlijk niet te doen. Ook omdat ik verwacht dat er nog veel vraag 
naar de L-Bows zal ontstaan. Immers, de coronacrisis is nog lang niet voorbij. En bedrijven 
moeten zich erop voorbereiden hoe ze straks weer in de 1,5 metersamenleving aan de slag 
gaan als thuiswerken niet meer verplicht is. Dan moet je erover nadenken hoe je op de 
werkplek omgaat met de hygiëne, en dan is zo’n deurgreep wel een uitkomst. Dus ik sluit niet 
uit dat we die in veel grotere aantallen gaan fabriceren. Dan moeten we wel spuitgieterijen 
inschakelen, omdat het dan veel sneller moet.’ Bron: Tubantia, 29 april 2020. 

Ook jeugdtrainer kan coronatest krijgen, mantelzorger 
binnenkort  

 

Vanaf 6 mei worden naast zorgmedewerkers en leraren ook jeugdtrainers getest op het 
coronavirus als ze klachten hebben die daarop duiden. Binnenkort volgen de mantelzorgers.  

Het verruimde testbeleid betreft nu vooral medewerkers in het (speciaal) basisonderwijs, in 

(medische) kinderdagverblijven en op de buitenschoolse opvang.  

Vanaf vandaag worden ook jeugdtrainers toegevoegd aan het rijtje, bleek vanmorgen tijdens 
een technische briefing van experts aan de Tweede Kamer. Verder kunnen personen die 
beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen zich straks laten testen op 

corona, als ze minimaal 24 uur klachten hebben en zijn doorverwezen. 
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Zo snel mogelijk komen daar mantelzorgers bij, zodra er genoeg tests beschikbaar zijn. Een 
RIVM-richtlijn daarover volgt nog. Het gaat wel om mensen die ook echt lijfelijke zorg 

verrichten, niet die schoonmaken of boodschappen doen. 

In Nederland geven jaarlijks circa 4,4 miljoen 16-plussers hulp aan hun partner, familie, 
vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke 
beperkingen of ouderdom. Naar schatting 750.000 mantelzorgers zorgen langdurig (langer 

dan drie maanden) en intensief (meer dan acht uur per week). Bron: AD, 30 april 2020. 

Opvallende daling nieuwe overlijdens: RIVM meldt 
vierentachtig sterfgevallen  

 

 

Verpleegkundigen en artsen maken de quarantainekamer klaar in een ziekenhuis 

Het afgelopen etmaal zijn er bij het RIVM 84 nieuwe meldingen binnengekomen van personen 
die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat brengt het totaalaantal 
coronadoden in Nederland op 4.795. 

In het afgelopen etmaal zijn bij het RIVM 84 nieuwe meldingen binnengekomen van personen 
die zijn overleden aan het coronavirus. Dat brengt het totaalaantal coronadoden in Nederland 
op 4795.  

Daarnaast zijn er 84 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Gisteren waren dat er 
76. In totaal zijn er nu 10.769 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. 

Het totaalaantal vastgestelde besmettingen steeg de afgelopen 24 uur met 514 naar 39.316. 

‘Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont 

nog steeds een dalende lijn’, meldt het RIVM. ’Hetzelfde geldt voor 

het  aantal gemelde overleden patiënten.’ 
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Uit de RIVM-cijfers blijkt dat er tot en met vandaag 13.884 zorgmedewerkers in de leeftijden 

18 tot en met 69 jaar met Covid-19 zijn gemeld. Dit betreft zorgmedewerkers binnen en buiten 

het ziekenhuis. Van hen zijn er 458 gemeld als opgenomen in het ziekenhuis (3%). Negen van 

hen zijn overleden. Bron: RTL nieuws, 30 april 2020. 

Negen Nederlandse zorgmedewerkers overleden aan 
coronavirus, dodental stijgt tot 4795 

 

Medisch personeel van Defensie in het UMC Utrecht 

Zeker negen Nederlanders die in de zorg werkten, zijn overleden aan het coronavirus. Zes van 
hen hadden al gezondheidsklachten, van de drie anderen is dat niet bekend. Dat maakt het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanmiddag bekend.  

Bij 13.884 zorgmedewerkers is het coronavirus vastgesteld. Van hen zijn 458 in ziekenhuizen 
opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om artsen, verpleegkundigen en huisartsen. Waar ze het 
virus hebben opgelopen, is niet bekend. 

Het totale aantal Nederlanders dat aantoonbaar door het coronavirus is overleden, nam 
vandaag toe tot 4795. Het RIVM kreeg 84 nieuwe meldingen binnen over overleden patiënten.  
 
In de officiële registratie staan alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest op 
het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger. Ook worden 
sterfgevallen vaak een of meerdere dagen later doorgegeven door de GGD’en. 
 
Het aantal meldingen van sterfgevallen is lager dan gisteren, toen het RIVM 145 sterfgevallen 
meldde. Dat relatief hoge aantal kwam voort uit het feit dat het weekend een dag langer 
duurde door Koningsdag. In weekenden worden steevast minder sterfgevallen doorgegeven 
dan doordeweeks. Bron: AD, 30 april 2020. 
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Gevangene krijgt privécel na onrust over coronabesmetting in 
bajes 

 

Een gevangene die samen met een medegedetineerde vastzat in één cel in de gevangenis in 
Arnhem, krijgt een plek voor zichzelf. De man diende met succes een klacht in nadat een 
medewerker van het cellencomplex afgelopen weekend besmet was geraakt met het 
coronavirus. 

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een gevangenisdirecteur op de vingers wordt 
getikt door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en een gevangene 

nu moet overplaatsen. 

De onrust onder gedetineerden is in heel het land groot sinds het coronavirus hier rondgaat, 
vooral bij degenen die samen op een cel zitten. Ze zijn bang dat ze makkelijker besmet kunnen 

raken omdat ze in deze ruimtes geen anderhalve meter afstand kunnen houden. 

Veel gevangenisdirecteuren houden de meerpersoonscellen wel gewoon open, omdat zij de 
situatie vergelijken met een gezin. Familieleden hoeven ook geen anderhalve meter afstand 
van elkaar te houden, zo is de argumentatie. Bovendien worden gedetineerden goed in de 
gaten gehouden. Alleen klachtenvrije gedetineerden worden bij elkaar geplaatst. Pas als één 

van de twee toch ziek wordt, gaan ze uit elkaar. 

Een gedetineerde uit de gevangenis in Arnhem was het daar niet mee eens en stapte naar de 
RSJ. Die geeft de man nu voorlopig gelijk. De vergelijking tussen families en celgenoten gaat 
niet op. Families waren al bij elkaar voor het virus uitbrak en kunnen en willen niet uit elkaar. 
Het bij elkaar plaatsen van gevangenen betekent dat het risico op besmetting wordt vergroot 

en dat brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee, oordeelt de RSJ. 



42 

 

Voorzitter Yntse Koenen van de FNV noemt de uitspraak een mijlpaal en hoopt dat nu meer 
gedetineerden een eigen cel krijgen. ‘Wat ons betreft sluiten we nu meteen overal de 
meerpersoonscellen. Het gebruik ervan druist gewoon in tegen de richtlijn van het RIVM en 
veroorzaakt veel onrust. Sluiten van deze cellen kan ook, want er is ruimte genoeg in 

gevangenissen.’  

Ook advocaten hopen dat er nu voorgoed iets aan de situatie verandert en er geen nieuwe 
gevangenen meer bij elkaar worden geplaatst. ‘Tot nog toe vond de RSJ het geen schending 
van de zorgplicht, maar nu dus wel. Daar ben ik blij om. Het hele land moet aan social 
distancing doen, dus dan moet je ook gedetineerden niet aan extra gezondheidsrisico’s 

blootstellen’’, zegt advocaat Rachel Bruinen, die al eerder namens meerdere gedetineerden 

protesteerde tegen het gebruik van de meerpersoonscellen. 

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil nog niet inhoudelijk reageren en laat weten de 

uitspraak van de RSJ eerst te bestuderen. Bron: AD, 30 april 2020. 

Brancheorganisatie: sluiting dreigt voor twee derde 
horecazaken 

Als er niet per direct wordt ingegrepen door het kabinet, moet twee derde van de horecazaken 
per 1 juli stoppen, vreest Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De brancheorganisatie gaat 
vanmiddag in gesprek met staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer over een 
noodplan. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste corona-ontwikkelingen. 
Bron: AD, 30 april 2020.  

Diëtisten luiden noodklok: ‘Veel ouderen door coronacrisis 
ondervoed’ 

Voldoende eten is voor veel ouderen niet vanzelfsprekend. Steeds meer van hen kampen met 
ondervoeding, met grote gevolgen voor hun weerbaarheid. Daarvoor waarschuwt de 
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). 

Onder normale omstandigheden eet vijftien tot twintig procent van de thuiswonende ouderen 
boven de zeventig jaar te weinig. Van de senioren die thuiszorg krijgen is dat volgens de NVD 
zelfs dertig tot veertig procent.  

Verschillende factoren spelen daarbij een rol, vertelt Marjolein Visser, hoogleraar gezond 
ouder worden aan de Vrije Universiteit. ‘Kwetsbare ouderen zijn voor hun boodschappen vaak 
afhankelijk van de thuiszorg of mantelzorgers. Die zorg valt voor veel mensen weg. Gelukkig 
zijn er burgerinitiatieven, maar een hoop alleenwonende senioren durven zelf niet om hulp te 
vragen. Het gevolg is dat ze weinig of heel eenzijdig eten’, vertelt Visser.   
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Volgens de NVD neemt ook de eenzaamheid toe, omdat veel ouderen in isolatie zitten en niet 
of nauwelijks nog bezoek ontvangen. En precies die isolatie vergroot het risico op ondervoeding 
bij kwetsbare ouderen, zegt Visser. Ze noemt het verband tussen eenzaamheid en 
ondervoeding een ‘universeel probleem’. ‘Mensen die weinig sociaal contact hebben, hebben 
vaak een verminderde eetlust. Ouderen die ineens alleen komen te staan, vinden de 
eetmomenten minder aantrekkelijk. Het is een soort vicieuze cirkel waarin ze belanden en een 
die door de coronacrisis nog urgenter wordt, omdat er vaak niemand is die ze vraagt: heb je 

wel gegeten?’ 

De NVD is een campagne begonnen in de zorgsector om zorgverleners bewust te maken van 
de problematiek. Daarnaast adviseert de vereniging ouderenom de website 
goedgevoedouderworden.nl te checken of ze voldoende eten. De tests kunnen ook door een 
mantelzorger of zorgprofessional worden ingevuld en brengen het voedingspatroon en de mate 
van ondervoeding en bewegen in beeld. Daarnaast staat er op de website ook handige 

adviezen, leuke recepten en praktische instructies voor zorgverleners. 

‘Kijk of er 70-plussers bij jou in de buurt wonen’, zegt Visser. ‘Bel aan om te vragen of je ze 
kunt helpen met de boodschappen, of een keertje voor ze mag koken. Het zijn vaak mensen 
die zelf niet om hulp vragen. Dat maakt ze extra kwetsbaar. Als elke Nederlander daar alert 

op zou zijn, dan zouden veel minder ouderen ondervoed raken.’ Bron: AD, 30 april 2020.  

Verbijstering bij curator om faillissement bekend restaurant: 
‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt’ 

Restaurant De Bourgondiër in het Gelderse Beek is failliet verklaard door de rechtbank. De 
coronacrisis is de oorzaak. Bij het lokaal bekende restaurant werken negentien mensen, de 
meeste parttime. 
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De twee eigenaren S. Geurts en G. Thuijs hebben het faillissement van het sinds 1991 
bestaande restaurant aan de Arnhemseweg zelf aangevraagd en zijn ook persoonlijk failliet 

verklaard. Bron: AD, 30 april 2020. 

Rutte vreest ‘stille’ besmettingen nu het drukker wordt op 
straat 

Premier Mark Rutte vreest dat nu het iets drukker op straat lijkt te worden, ongemerkt toch 
veel mensen besmet raken met het coronavirus. 

Hij wijst erop dat besmettingen zich pas over twee weken kunnen openbaren. ‘In de zorg gaan 
de cijfers de goede kant op. Je ziet dat het aantal mensen op de ic afneemt. Maar in die 
ziekenhuiscijfers zit wel vertraging. Er kan een moment komen dat mensen die thuis ziek zijn, 
toch op enig moment naar het ziekenhuis moeten. Als het nu drukker is op straat, kan dat 

betekenen dat we pas over twee, drie weken effect zien.’ 

De premier ziet een ‘mixed beeld’. ‘Aan de ene kant zie je op Koningsdag een grotendeels leeg 
straatbeeld. Ik denk dat we erin geslaagd zijn die dag, helaas, op de juiste manier voor nu te 
vieren. Maar het wordt ook drukker op straat, zagen we de afgelopen dagen. Meer mensen 

komen naar buiten, ook als het niet echt nodig is. Dat is niet zonder risico.’  

Premier wil het ‘funshoppen’ nog echt ontraden. ‘Ik snap dat mensen denken: ik heb die Billy-
boekenkast nodig. Nou, prima. Dan ga je erheen en haal je die Billy-boekenkast en dan ga je 
weer weg. Maar ik zie ook hele gezinnen naar de winkel gaan en dat is niet de bedoeling. Maak 

er geen uitje van.’ 
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Premier Mark Rutte 

Het kabinet nam vandaag geen nieuwe besluiten over de coronamaatregelen. Die lopen tot 20 
mei. Het kabinet hintte er eerder op dat bijvoorbeeld kappers en bijvoorbeeld rijschoolhouders 
die motorrijlessen geven eerder aan de slag zouden kunnen. Maar Rutte zei ‘dat het nog niet 
te zeggen is of dat gaat lukken’. ‘Er moet wel ruimte zijn. Ik zou tegen de kappers, of mensen 
die een sportschool of café of restaurant hebben, willen zeggen: er komt misschien wat meer 
ruimte, maar die moet er dan wel zijn.’ 

Wel zegt Rutte zich nog voor 20 mei te willen ‘beraden’ over het gebruik van mondkapjes. Nu 
raadt het kabinet het gebruik daarvan nog niet aan. ‘Maar we gaan ons hierover beraden.’ 

Zo gaat het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, bekijken of mondkapjes 
in het openbaar vervoer zouden kunnen helpen. In verschillende landen zijn 
mondkapjes verplicht in het ov om verspreiding van het virus te voorkomen. ‘We gaan ook 

kijken naar wat het nut kan zijn in contactberoepen. Bij de kappers, of in bepaalde sectoren.’ 

Het ov in ons land is momenteel alleen bedoeld voor mensen in cruciale beroepen, zoals de 
zorg. Omdat passagiers 1,5 meter afstand moeten betrachten is de capaciteit beperkt. Toch 
ziet Rutte ook dat mensen die niet tot de cruciale beroepen behoren het ov gebruiken. ‘En dat 
is niet de bedoeling.’ Voor een scherpere controle daarop, voelt hij echter niet.  Bron: AD, 29 

april 2020. 

Topzwemmers trainen stiekem in Zeist: NOC*NSF grijpt in 

De Nederlandse topzwemmers hebben de afgelopen drie weken stiekem getraind in een 
zwembad in de bossen van Zeist. Op last van NOC*NSF moesten de zwemmers hun trainingen 
stoppen, stelt technisch directeur Maurits Hendriks van de sportkoepel. 
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Nadat NOC*NSF signalen had gekregen dat er in het topsportbad van de KNZB in Zeist werd 
gezwommen, heeft de sportkoepel direct actie ondernomen. ‘We hebben aangegeven dat 
trainen ons inziens niet mag in verband met de noodverordening die ter plaatse geldt’, lichtte 
technisch directeur Maurits Hendriks vanavond toe. ‘We hebben erop aangedrongen dat de 

zwemmers moesten stoppen en dat hebben ze gedaan’, aldus Hendriks. 

Vanwege het coronavirus besloot NOC*NSF half maart alle topsportaccommodaties te sluiten. 
De topzwemmers uit Eindhoven en Amsterdam hadden toen net hun tenten opgeslagen in een 
klooster in Drachten. Hier zouden ze enkele weken intern verblijven om te trainen in een 
nabijgelegen zwembad. Al na één training moesten ze Friesland weer verlaten. Na een korte 
periode van individuele trainingen op het droge besloot technisch directeur André Cats van 
de zwembond uit te wijken naar het topsportbad van Zeist voor zwemtrainingen. Hier trainen 

– diep verscholen in de bossen – normaal gesproken de nationale waterpoloteams. 

Begin april kwamen de topzwemmers uit Eindhoven en Amsterdam hier één keer per dag via 
de achterdeur binnen om in het zwembad aan hun watergevoel te werken. Ze zwommen hier 
een kleine twee uur per dag waarbij ze wel één baan uit elkaar lagen. Na de training mochten 

ze niet douchen, alleen snel omkleden, en stapten ze weer in hun auto’s. 

André Cats wilde vanavond weinig kwijt over het Zeister avontuur. ‘Ik ga niet ontkennen dat 
we gebruik hebben gemaakt van Zeist, maar hoe en wat vind ik niet relevant’, aldus Cats. Op 
de vraag waarom de zwembond willens en wetens de regels heeft overtreden zegt Cats: ‘Het is 
maar de vraag of we de regels hebben overtreden. Maar daar wil ik nu niet op ingaan. Het 
belangrijkste is dat we vanaf morgen weer kunnen trainen in onze zwembaden in Amsterdam 
en Eindhoven. Wij kijken naar de toekomst.’ Bron: AD, 20 april 2020. 
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Slob tempert verwachtingen: middelbare scholen mogelijk ook 
na 1 juni nog niet open 

 
Arie Slob 

Ook na 1 juni kunnen de middelbare scholen mogelijk niet allemaal open. Volgens minister 
Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs is de druk op het openbaar vervoer en de 
openbare ruimte leidend. Als alle middelbare scholen weer open gaan, wordt die druk groter. 
‘Ik wil de verwachtingen temperen dat alles weer open gaat en iedereen weer naar het 
voortgezet onderwijs kan’, zei hij woensdag in een Kamerdebat. ‘We hopen wel dat er wat 
ruimte gaat komen.’ 

Het kabinet zei vorige week nog dat ook middelbare scholen na Pinksteren weer open gaan, 
mits de opening van de basisscholen op 11 mei niet voor een piek aan nieuwe besmettingen 

zorgt. 

Om de onderwijsachterstanden weg te werken die door de schoolsluiting op basisscholen zijn 
ontstaan, gaat Slob de zomervakantie niet inkorten. Volgens de ChristenUnie-bewindsman is 
dat niet nodig nu de basisscholen na de meivakantie weer open gaan. Wel komt hij met ‘een 
breder plan’ om onderwijsachterstanden weg te werken, waarbij hij ook het aantal 

zomerscholen wil uitbreiden. 

Slob gaat de zomerscholen niet verplichten. ,,Het wordt niet: het moet en het zal.’ Ook de 
Tweede Kamer zag niets in verplichte zomerscholen. De Onderwijsraad, die eerder deze maand 
met een advies aan het kabinet kwam over hoe kinderen die te lijden hebben onder de 
schoolsluiting kunnen worden bijgespijkerd, adviseerde ook vrijwillige zomerscholen als optie. 
Ook opperde het adviescollege om de zomervakantie in te korten als de scholen langer gesloten 

zouden blijven. 

Er is geld beschikbaar om zomerscholen op te tuigen, omdat er dit jaar veel minder 
subsidieaanvragen voor lente- en zomerscholen zijn gedaan. Regeringspartijen CDA en D66 
vragen om ‘een landelijk dekkend’ aanbod van lente-, zomer- ‘en zo nodig ook herfstonderwijs’, 

waar vooral kinderen die thuis in een moeilijke situatie zitten gebruik van kunnen maken. 

Ook wil D66 dat leerlingen geleende laptops, tablets en internetaansluitingen mogen houden. 
Het gaat om kinderen die daar thuis niet over beschikten, maar het wel nodig hadden om 
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onderwijs op afstand te kunnen volgen. Veel bedrijven stelden daarvoor apparatuur en wifi-
aansluitingen beschikbaar. ‘Ik moet er niet aan denken dat straks dat kastje weer van de 
muur moet’, aldus Kamerlid Paul van Meenen. Slob zei bedrijven daar ‘indringend voor aan 

te gaan kijken’. 

Op 11 mei gaan alle basisscholen weer open. Zij moeten volgens het protocol dat het 
onderwijsveld zelf opstelde  de hele dag lesgeven aan de helft van de schoolklassen. Toch 
kiezen scholen er ook voor om halve dagen les te gaan geven en wil een aantal pas later dan 
11 mei weer opstarten. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema was verbaasd over die ‘ruis en 

ruimte’. ‘Wat kunnen we doen om te zorgen dat scholen op 11 mei hele dagen open zijn?’ 

Slob stelde dat er ook ruimte is voor maatwerk. ‘Hele dagen is het uitgangspunt. De meeste 
scholen zullen 11 mei opengaan en als dat op plekken afwijkt, moeten de 
medezeggenschapsraad en de ouders daarbij betrokken zijn.’ De ChristenUnie-bewindsman 
benadrukte dat er bijna drie weken zitten tussen het besluit dat de scholen weer open kunnen 
en het moment waarop de deuren echt weer open gaan. ‘Dat lijkt ons een ruime termijn. ‘ 
bron: AD, 29 april 2020.  

Duitse virologen: 'Kinderen mogelijk net zo besmettelijk als 
anderen' 

 

Denemarken, kinderen staan in de rij om naar school te gaan 

Kinderen kunnen wel eens net zo besmettelijk zijn als oudere leeftijdsgroepen en het 
coronavirus dus even makkelijk verspreiden. Dat stelt een Duitse onderzoekgroep onder 
leiding van topviroloog Christian Drosten in een nieuwe studie. Drosten is een belangrijke 
adviseur van de Duitse regering. 

De onderzoekers waarschuwen expliciet tegen volledige heropening van scholen en 
kinderdagverblijven. Ze benadrukken de noodzaak om verspreiding van het virus maximaal 
te beperken omdat een groot deel van de bevolking vatbaar is. 

Vandaag vergaderen de ministers van Onderwijs van de Duitse deelstaten met bondskanselier 
Merkel over het geleidelijk heropenen van scholen. Op 4 mei gaan veel scholen weer open voor 
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hun examenklassen. Die krijgen geen les maar wel steun bij de examenvoorbereiding. Duitse 
leerlingen moeten gewoon examen doen. 

Kinderen kunnen wel eens net zo besmettelijk zijn als oudere leeftijdsgroepen en het 
coronavirus dus even makkelijk verspreiden. Dat stelt een Duitse onderzoekgroep onder 
leiding van topviroloog Christian Drosten in een nieuwe studie. Drosten is een belangrijke 
adviseur van de Duitse regering. 

De onderzoekers waarschuwen expliciet tegen volledige heropening van scholen en 
kinderdagverblijven. Ze benadrukken de noodzaak om verspreiding van het virus maximaal 
te beperken omdat een groot deel van de bevolking vatbaar is. 

Het is moeilijk om te onderzoeken wat kinderen bijdragen aan de verspreiding van het 
coronavirus. Door alle beperkende maatregelen, zoals sluiting van scholen, is het lastig om 
dat in kaart te brengen. 

De Duitse onderzoekers hebben bij ruim zevenendertighonderd covid-patiënten monsters 
afgenomen om de hoeveelheid virusdeeltjes te meten. De patiënten waren verdeeld in 
leeftijdsgroepen van tien jaar. Er waren negenenveertig patiënten bij onder de tien jaar oud 
en achtenzeventig die tussen de elf en twintig jaar waren. Er bleken geen relevante verschillen 
te zijn in de hoeveelheid virus die bij patiënten uit verschillende leeftijdsgroepen werd 
gevonden. 

Kinderen met een covid-infectie zijn over het algemeen minder ziek. Daardoor hoesten ze 
minder en omdat ze kleiner zijn komen daar ook kleinere hoeveelheden lucht aan te pas. Dat 
kan een argument zijn om te zeggen dat kinderen minder besmettelijk zijn, schrijven de 
onderzoekers. Aan de andere kant zijn kinderen actiever en hebben ze vaak nauwere sociale 
contacten. De onderzoekers bepleitten meer onderzoek, maar ze trekken ook een heldere 
conclusie, 

‘In onze studie vinden wij geen enkel statistisch bewijs dat de hoeveelheid virusdeeltjes in 
kinderen met een covid-infectie anders is. Daarom moeten wij waarschuwen tegen een 
ongeclausuleerde heropening van scholen en kinderdagverblijven in de huidige situatie met 
een grotendeels bevattelijke bevolking en de noodzaak om de besmettingsgraad laag te houden 
door niet-farmaceutische maatregelen. Kinderen zijn mogelijk even besmettelijk als 
volwassenen.’ 

Drostens Nederlandse collega Marion Koopmans, hoogleraar en hoofd virologie aan het 
Erasmus MC, vindt twee zaken opvallend aan Drostens studie. ‘Er zitten maar heel weinig 
kinderen tussen alle in Berlijn positief geteste personen’, zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. 

‘Maar bij de kinderen die covid hebben, vind je een vergelijkbare hoeveelheid virus als bij 
anderen.’ 

Dat zegt volgens Koopmans niet alles over besmettelijkheid. ‘Om iemand te besmetten heb je 
ook symptomen nodig’, zegt ze. ‘Alles bij elkaar lijken kinderen toch echt minder bij te dragen 
aan de verspreiding van het virus.’ 

Geen reden dus om de heropening onder voorwaarden van basisscholen, kinderdagverblijven 
en speciaal onderwijs te heroverwegen, vindt ze. ‘Elke versoepeling die je doorvoert zorgt voor 
verspreiding van het virus. Daarom moet je dat stap voor stap doen en heel goed monitoren.’ 

Reizigers die het virus meebrachten uit besmette gebieden veroorzaakten de eerste clusters 
van covid-patiënten in Europa. Dat maakt het volgens de Duitse onderzoekers minder 
waarschijnlijk dat kinderen het virus introduceerden binnen gezinnen. 
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Er zijn weinig kinderen opgenomen in studies naar het coronavirus. Dat komt doordat 
kinderen meestal heel milde of zelfs geen ziektesymptomen hebben. Daardoor worden er maar 
weinig kinderen getest en blijven ze onder de radar. 

Onderzoekers van een kinderziekenhuis in Wuhan schatten in een eerdere studie dat er 
duizenden besmettingen bij kinderen onopgemerkt bleven. Ze baseerden dat op de honderden 
ernstige zieke kinderen met covid die destijds in hun ziekenhuis lagen. Op dat moment waren 
er nog maar tienduizend bevestigde covid-infecties. 

Ook enkele andere kleine studies in Duitsland en China concludeerden dat kinderen net zo 
vaak geïnfecteerd raken door SARS-CoV-2 als volwassenen. 

Een studie in het Italiaanse dorp Vó waarbij tachtig procent van de bevolking twee keer getest 
werd en twee weken gevolgd, liet zien dat de helft van de bevolking besmet was zonder 
ziektesymptomen. Die groep had evenveel virusdeeltjes bij zich als mensen met covid die wel 
ziekteverschijnselen hadden. Bron: NOS, 30 april 2020. 

Voor het eerst cijfers over corona in zorg: 9 zorgverleners 
overleden, 458 ziekenhuisopnames  
 

 
 
Tot nu toe zijn er in totaal negen zorgverleners in ons land overleden aan het coronavirus. Dat 
heeft het RIVM zojuist bekendgemaakt. 458 zorgverleners zijn tot nu toe opgenomen geweest 
in het ziekenhuis. 
 
Van zes van de overleden zorgmedewerkers is bekend dat zij bestaande gezondheidsproblemen 
hadden. Van de andere drie overleden zorgmedewerkers is dit nog niet bekend. De jongste 
was 45 jaar oud, de oudste 69.  
In totaal zijn tot nu toe 13.884 zorgverleners besmet (geweest) met het coronavirus. Het is 
voor de eerste keer dat het RIVM cijfers bekendmaakt over het zorgpersoneel. 

Uit de cijfers is niet te herleiden waar de zorgmedewerkers de besmetting hebben opgelopen. 
Dit kan namelijk ook in de privésfeer zijn gebeurd.  

Vakbond NU'91 vindt dat nabestaanden van zorgmedewerkers die aan het virus zijn overleden 
een financiële tegemoetkoming moeten krijgen van de overheid en van ziekenhuizen.   ’Zo'n 
regeling is er nu nog niet. Ik denk dat er nog wel het een en ander wakker geschud moet 
worden, want het had er allang moeten zijn’, zegt een woordvoerder van de vakbond. 
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Twee weken geleden werd bekend dat meerdere medewerkers van het Erasmus MC in 
Rotterdam besmet waren geraakt met het coronavirus. Ernst Kuipers, voorzitter van het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg en bestuursvoorzitter van het Erasmus MC zei toen dat zijn 
medewerkers niet ziek waren geworden door patiënten. Bij iedere besmetting kijkt het 
ziekenhuis naar de 'vingerafdruk' van het ontdekte virus, zei hij. 

Het RIVM meldt vandaag verder dat het officiële dodental door het coronavirus met 84 
gestegen is. Het RIVM registreerde 84 nieuwe ziekenhuisopnames. Bron: RTL nieuws, 30 april 
2020. 

Voedselbanken hebben miljoenen nodig door coronacrisis  

 

Medewerkers van de Voedselbank Haaglanden pakken bonnen in. Klanten van de 
Voedselbanken in Zoetermeer, Den Haag en Rijswijk krijgen een supermarktbon in plaats van 
een voedselpakket nu de voedselbanken in de regio zijn gesloten vanwege het 
coronavirus. Beeld ANP. 

De voedselbanken verkeren in een crisis door de corona-uitbraak, terwijl het aantal 
aanmeldingen stijgt. Ze hebben tien miljoen euro nodig om hun 90.000 klanten per week eten 
te kunnen blijven geven, en zijn een inzamelingsactie gestart.   

Bij de voedselbanken in Nederland wordt de nood steeds hoger door de coronacrisis. Zeventien 
van de honderdzeventig vestigingen hebben hun deuren tijdelijk moeten sluiten door 
problemen met de aanvoer van voedsel en vrijwilligers die uitvallen. Ook de banken die nu 
hun normale uitgiftepunten even hebben moeten sluiten verstrekken nog wel 
voedselpakketten, maar door de stokkende aanvoer zien die er anders uit dan gebruikelijk. 

Een aantal voedselbanken waar de aanvoer bijna helemaal is opgedroogd geeft hun klanten 
nu cadeaukaarten voor reguliere supermarkten, maar daardoor lopen de kosten snel op. ‘Die 
cadeaukaarten zijn leuk, maar dat kost veel geld. Dat kun je niet eindeloos blijven doen. We 
zijn ook een voedselbank, en willen voedsel uitdelen’, zegt Pien de Ruig, woordvoerder van 
koepelorganisatie Voedselbanken Nederland. 

Daarom is de koepel een inzamelingsactie gestart onder de hashtag #staysafeengeef. Het 
streefbedrag is tien miljoen euro. De campagne is gratis gemaakt door een reclamebureau en 
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ook krijgen de voedselbanken zendtijd gedoneerd. ‘Dat is echt geweldig, daar kan ik helemaal 
blij van worden’, zegt De Ruig. 

‘De afgelopen twee weken was het chaos, het is voor ons alle hens aan dek nu. Sommige 
voedselbanken hebben gezegd dat ze even tijd nodig hebben om hun normale proces weer op 
orde te krijgen. Laat ik vooropstellen dat we er gewoon voor blijven zorgen dat onze klanten 
eten hebben, tenzij er nieuwe maatregelen komen die dat moeilijk maken.’ 

De problemen komen vooral door de stokkende bevoorrading en plotselinge tekorten aan 
medewerkers. Veel van de vrijwilligers die bij de voedselbanken werken zitten in de 
risicoleeftijd en zijn bang om aan het werk te gaan of zijn zelf ziek geworden. Ook zijn sommige 
voedselbanklocaties ongeschikt voor het werken op minimaal anderhalve meter afstand van 
elkaar. 

‘Verder is er door dat idiote hamstergedrag een tijdlang geen voedsel binnengekomen’, zegt De 
Ruig. ‘We zijn nu hard bezig om via onze reguliere kanalen weer voldoende voedsel in te 
zamelen, en we gaan ervan uit dat dat gaat lukken. Onze hulpvraag is nu vooral geld, daar 
zijn we het meeste mee geholpen.’ 

Van de benodigde tien miljoen is nu ongeveer de helft binnen door een eenmalige subsidie van 
vier miljoen van de overheid in het kader van de corona-crisismaatregelen, en door andere 
donaties van particulieren en organisaties. Er is dus nog vijf miljoen euro nodig. ‘Ik ga ervan 
uit dat dat haalbaar is. Ik neem aan dat we als samenleving onze medemens niet laten vallen’, 
aldus De Ruig. 

De voedselbanken in Nederland voorzien ongeveer 90.000 mensen per week van eten, maar 
de verwachting is dat dat aantal door de coronacrisis verder zal toenemen. Sommige 
voedselbanken zien het aantal klanten nu al snel stijgen, zegt De Ruig. ‘Stel je bijvoorbeeld de 
zzp’ers voor die nu van de ene op de andere dag geen werk en inkomen meer hebben, terwijl 
hun vaste lasten gewoon doorlopen. De overheid springt wel bij, maar het duurt even voordat 
dat geld op je rekening staat. In de tussentijd zal een aantal mensen waarschijnlijk een beroep 
moeten doen op een voedselbank om te kunnen eten.’ 

De voedselbanken introduceren de bon, maar wat koop je daarvoor? Nu de voedselbanken in 
Den Haag en omgeving vanwege de coronacrisis hun deuren hebben gesloten, krijgen ruim 
1500 huishoudens een bon van 15 euro voor de supermarkt. Maar daarmee is het probleem 
niet altijd verholpen.  

Dertien voedselbanken gaan dicht of delen bonnen uit. Steeds meer voedselbanken sluiten 
hun deuren. Donderdag waren dertien voedselbanken tijdelijk dicht. Op sommige plekken 
kunnen klanten helemaal niet terecht, elders worden bonnen uitgedeeld waarmee ze zelf 
boodschappen kunnen doen.  Bron: Trouw, 27 maart 2020. 

Ook in Nederland gevallen van mogelijk nieuwe kinderziekte  

In verschillende westerse landen steekt mogelijk een nieuwe kinderziekte de kop op, juist nu 
we kampen met het coronavirus. Kinderen belanden in het ziekenhuis met onder andere 
heftige griepklachten en ontstekingen rond het hart. In het Verenigd Koninkrijk zijn er zelfs 
patiënten aan bezweken. Ook in Nederland zijn er twee kinderen op de intensive care beland. 
Gaat het om een nieuwe ziekte of zijn de kinderen toch besmet met het coronavirus? 
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De ziekte, die vooral kinderen lijkt te treffen, kwam in beeld nadat artsen in het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten het aantal kinderen 
dat in ziekenhuizen werd opgenomen, zagen toenemen. De kinderen hadden veelal last van 
hevige buik-, maag- en darmklachten en een stevige koorts. Sommigen hadden long- en 
hartproblemen en werden opgenomen op de intensive care. In het Verenigd Koninkrijk zijn 

enkele kinderen eraan bezweken, in de andere landen zijn geen sterfgevallen bekend. 

In totaal zijn er meer dan honderd gevallen gemeld, waarvan zo’n vijftien in Frankrijk, meldde 
de Franse minister Olivier Veran van Volksgezondheid eerder deze week. De Nederlandse 
patiënten zijn door kinderimmunoloog Taco Kuijpers van het Amsterdam Medisch Centrum 
bevestigd aan Nu.nl. Zijn AMC-collega Job van Woensel, ook hoogleraar pediatrische intensive 
care, zei eerder al tegen Medisch Contact dat het om twee tieners gaat.  

Het is schrikken voor ouders en kinderen, ook omdat er tot nu toe van uit werd gegaan dat 
kinderen geen risicogroep waren wat betreft het coronavirus. De vraag is of sprake is van een 

bestaande ziekte, een nieuwe ziekte en of er een link is met Covid-19.  

Diverse deskundigen wijzen naar corona, een deel van de kinderen werd namelijk positief 
getest op het virus. Die theorie wordt echter ontkracht doordat een andere groep kinderen 
juist negatief testte op het virus. Het is mogelijk dat bij hen de coronatests faalden of dat zij 
het virus eerder wel gehad hebben en er sprake was van een heftige afweerreactie.  
 
Het ziektebeeld van de getroffen kinderen is divers: ze vertonen symptomen van het 
toxischeshocksyndroom (een bacteriële infectie) en de ziekte van Kawasaki (ontstekingen in 
wanden van bloedvaten). Concreet hebben ze last van koorts, ademhalingsproblemen, hevige 
buikpijn, uitslag en diarree. De Britse gezondheidsdienst NHS waarschuwde deze week: 
‘Kinderen die met zulke klachten de dokter contacteren, moeten zo snel mogelijk behandeld 

worden.’’ 
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Volgens Taco Kuijpers van het AMC ‘is er nu nog geen medisch bewijs dat de link met het 
coronavirus kan onderbouwen’. Zijn collega Van Woensel zegt ook tegen Medisch Contact dat 

de twee in Nederland opgenomen tieners meerdere keren negatief testten op het virus. Over 
een mogelijk verband met het virus zegt hij: ‘Als dat zo is, en het is echt veel te vroeg om 
daarvan te kunnen spreken, zou het waarschijnlijk niet zozeer door het virus zelf komen, maar 

om overreactie van het afweersysteem gaan.’ 

Kuijpers zegt tegen Nu.nl dat de ziekte van Kawasaki bij de grootste groep patiënten vanzelf 
overgaat. De kinderen krijgen dan alleen koorts. De gevallen die in de ziekenhuizen belanden, 
zijn de ernstige gevallen. Kinderen kunnen dan last krijgen van long- en hartproblemen. ‘Maar 
ook die problemen zijn met standaardmedicijnen te bestrijden, waarna een kind snel herstelt’, 
aldus Kuijpers die zegt dat in Nederland nog geen sprake is geweest van de hele ernstige 

gevallen.  

Ook wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de kinderziekte op het netvlies. De organisatie 

vraagt kinderartsen gevraagd alert te zijn op de ziekte.  Bron: AD, 1 mei 2020. 

Zomerse temperaturen maken geen einde aan corona 

De warmere Nederlandse zomermaanden maken geen einde aan het coronavirus, zo geven 
onderzoekers van het RIVM en de TU/e aan. 

Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat zomerse temperaturen de komende 
maanden zorgen voor het einde van de verspreiding het coronavirus. Dat zeggen zowel de 
deskundigen van het RIVM als immunoloog Jurjen Tel, die verbonden is aan de Technische 

Universiteit in Eindhoven. 

 

Weer aanwijzingen dat BMR-vaccin beschermt tegen corona 

Opnieuw hebben wetenschappers aanwijzingen gevonden dat bestaande vaccins kunnen 
helpen de ernst van covid-19 tegen te gaan. Dat zou kunnen verklaren waarom jongere mensen 
zo weinig last hebben van het coronavirus, stellen onderzoekers verbonden aan de Amerikaanse 

ngo de World Organization. 
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Daarbij gaat het om het BMR-vaccin, tegen bof, mazelen en rode hond. In artsenblad The 
Lancet zetten onderzoekers uit onder meer Nederland intussen de aanwijzingen op rij dat het 

tuberculosevaccin zou beschermen tegen de ergste gevolgen van covid-19. Toen de 

wetenschappers dat eerder deden, ontstond er in ons land prompt een run op dat vaccin. 

De Amerikaanse onderzoekers wijzen onder meer op de raadselachtige maatregelen dat er na 
de coronauitbraak op het vliegdekschip de USS Roosevelt momenteel maar één bemanningslid 
in het ziekenhuis ligt, van de 955 die positief testten. Uitgaand van de bekende gemiddelden 

zouden dat er eerder tientallen moeten zijn, becijfert internist Larry Tilley. 

‘Dit is niet zomaar een kleine afwijking, dit zit mijlenver naast de norm’, aldus de arts in een 
persverklaring. De reden zou zijn dat er aan boord van vliegdekschepen een strikt 
vaccinatiebeleid geldt, aldus de onderzoekers, die overigens rekening hielden met de jongere 

leeftijd aan boord. 

Uit gegevens uit onder meer China, Zuid-Korea, Spanje en Italië blijkt bovendien dat de kans 
op sterfte sterk stijgt boven de vijftig. Dat is ongeveer de leeftijd van mensen die te oud zijn 
om als kind nog de BMR-prik te hebben gehad, aldus de World Organization. In ons land zit 
het combinatievaccin sinds 1987 in het rijksvaccinatieprogramma; meisjes geboren vanaf 
1963 werden toen al langer ingeënt tegen rode hond. 

Immunologen van de Universiteit van Cambridge wezen twee weken geleden ook al op dat 
opvallende patroon in de sterfte. De reden zou zijn dat een van de cruciale moleculaire 
onderdelen van het rodehondvirus voor ongeveer 30 procent overeenkomt met datzelfde 

onderdeel bij het nieuwe coronavirus, aldus de Britten. 

In The Lancet schrijft de Nijmeegse hoogleraar experimentele interne geneeskunde zaterdag 

samen met niemand minder dan WHO-topbaas Tedros Adhanamon Ghebreyesus waarom hij 

denkt dat het tuberculosevaccin deels kan beschermen tegen covid.  

Zo geeft het vaccin de aangeboren afweer een oppepper, en blijkt het ook deels te beschermen 
tegen de gevolgen van gele koorts. Een aantal ziekenhuizen in Nederland en Australië 
onderzoekt momenteel of Netea’s idee kan kloppen.  

De echte reden van hun brief is een andere, benadrukken Netea en Ghebreyesus: het is ‘zeer 
belangrijk’ om te voorkomen dat er nu een run op de prik ontstaat. Het vaccin is schaars, 
hard nodig voor de bestrijding van tuberculose en ‘als het vaccin niet werkt tegen covid-19, 

zou de vaccinatie een vals gevoel van veiligheid geven.’ 

Eerder wezen onderzoekers erop dat landen waar veel wordt geënt tegen tuberculose minder 
zwaar lijken te zijn getroffen door het coronavirus. Die waarneming nuanceert Netea nu, onder 
verwijzing naar de officiële WHO-richtlijn om het tuberculosevaccin niet zomaar in te zetten. 
Zo’n correlatie tussen landen zegt niets over oorzaak en gevolg, noteert hij. Bron: Volkskrant, 
2 mei 2020. 

Ondanks corona eerder minder doden dan normaal in India 
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Zo'n 1,3 miljard mensen en officieel minder doden dan in menig Europees land. India lijkt 
met 37.000 vastgestelde besmettingen en zo'n 1200 doden licht getroffen door het 
coronavirus. 

‘Het lijkt inderdaad relatief mee te vallen in India’, zegt correspondent Aletta André. ‘In de stad 
Delhi, met ongeveer net zoveel inwoners als in heel Nederland zijn 3000 geregistreerde 
gevallen en nog geen 100 doden’, zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. 

Het land ziet zich in de cijfers gesterkt dat de grootschalige lockdown, die op 25 maart werd 
afgekondigd, werkt. Gisteren werd daarom besloten om de maatregelen met twee weken te 
verlengen. 

Punt van discussie blijft of de coronacijfers een goed beeld geven, omdat het afhangt van 
hoeveel er getest wordt. Toch denkt André dat de situatie in India aardig onder controle is. 
‘Ziekenhuizen en begraafplaatsen melden eerder minder dan meer doden dan normaal, dat 
komt doordat er veel minder verkeersslachtoffers zijn. Grote aantallen zullen in India niet 
onopgemerkt blijven.’ 

In de zogenoemde rode zones, met grote steden als New Delhi en Mumbai, blijven de strenge 
regels gelden. Grenzen tussen deelstaten zijn dicht, er zijn geen binnenlandse vluchten en 
passagierstreinen rijden niet meer. Ook blijven scholen, universiteiten, horeca, winkelcentra 
en gebedsruimtes voorlopig overal gesloten. 

Wel wordt er in de licht getroffen regio's iets versoepeld. ‘Ruim 300 districten zijn groen op de 
kaart, daar hebben ze al weken geen nieuwe gevallen gehad. Die krijgen meer bussen en taxi's, 
en bepaalde soorten winkels mogen weer open’, zegt André. Wel blijft de angst voor een 
grootschalige uitbraak in sloppenwijken. 

Zo werden in een van de grootste sloppenwijken van het land, in Mumbai, enkele honderden 
mensen positief getest op het virus, vertelt André. ‘Daar wordt nu heel streng aan de lockdown 
gehouden. Het wordt beschreven als een soort oorlogsgebied, met politie die voortdurend de 
straat op gaat en drones die ervoor zorgen dat mensen thuisblijven.’ 
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In het begin van de uitbraak in India was er een groot tekort aan voedsel in de arme buurten 
van Mumbai, zegt Laurien Meuter die er een werkgelegenheidsproject leidt. ‘In het begin 
gingen veel mensen hamsteren. Daardoor stegen de prijzen van voedsel enorm en veel mensen 
konden dat niet betalen. Toen waren ze vooral bang dat ze zouden overlijden van de honger, 
niet zozeer van corona.’ 

Met haar organisatie Tiny Miracles besloot ze om voedselpakketten te gaan maken voor de 
allerarmsten. ‘Daarmee hebben we 8000 mensen kunnen helpen aan een maand eten. Ze 
waren ontzettend opgelucht.’ 

Inmiddels heeft het land de organisatie beter op orde, zegt ze. ‘Rantsoenwinkels zijn nu wel 
goed bevoorraad, zo komt iets meer ruimte om aan gratis eten te komen. Mensen zien nu iets 
meer licht aan het einde van de tunnel, omdat er eten te krijgen is.’ Bron: NOS, 2 mei 2020. 

 

Zo'n twee procent van de bevolking van Moskou is besmet met het coronavirus, zo maakte 
burgemeester Sergei Sobyanin zaterdag bekend volgens het Russische persbureau TASS. Het 

gaat om ongeveer een kwart miljoen personen. 
Sobyanin baseert zich op steekproeven onder een gevarieerd deel van de bevolking, nadat de 
testcapaciteit de afgelopen dagen flink werd vergroot. 

In totaal zijn 124.054 personen in het land positief getest op het coronavirus en er zijn 1.222 
sterfgevallen bekend. Vooral de Russische hoofdstad is zwaar getroffen door de pandemie; 
ongeveer de helft van de bevestigde patiënten bevindt zich namelijk in Moskou. 

In de Russische hoofdstad gelden daarom ook de zwaarste maatregelen tegen het virus. Zo 
mogen inwoners alleen naar buiten met een speciale digitale pas. 

Sobyanin stelt dat Moskou het goed doet ten opzichte van andere wereldsteden. ‘We zijn er 
dankzij discipline en de steun van Moskovieten voor zelfisolatiemaatregelen in geslaagd te 
voorkomen dat de infectie zich verspreidt’, aldus de burgemeester. 
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De virusuitbraak kwam in Rusland langzamer op gang dan in andere landen, maar vorige 
maand steeg het aantal besmettingen in korte tijd naar 100.000. Het dodental ligt echter ver 
onder dat van andere zwaar getroffen landen. 

President Vladimir Poetin waarschuwt dat de piek van de uitbraak nog niet is geweest. Er 
wordt gewaarschuwd voor nieuwe brandhaarden als Russen tijdens de vakantieperiode begin 
mei besluiten massaal op pad te gaan. 

De in maart opgelegde lockdown geldt nog tot zeker 11 mei. Eerder deze week maakte Poetin 
bekend dat hij vanaf halverwege mei een aantal maatregelen wil versoepelen. Bron: NU.nl, 2 
mei 2020.  

Drie Russische artsen uit raam gevallen na kritiek op corona-
aanpak  

 

 

Sint Petersburg 

Drie Russische artsen die zich de afgelopen tijd kritisch hadden uitgelaten over de aanpak 
van de coronacrisis, zijn de afgelopen tijd onder mysterieuze omstandigheden uit het raam 
gevallen. Dat melden Russische media. Twee van hen zijn overleden, de derde ligt in kritieke 
toestand in het ziekenhuis. 

Aleksandr Shulepov, een ambulance-arts in de regio Voronezh, ten zuiden van Moskou, viel 
afgelopen weekend uit het raam van een ziekenhuis waar hij werd behandeld voor het 
coronavirus. 

De ambulance-arts had samen met een collega in een videoboodschap geklaagd over het 
gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Volgens lokale media zei Shulepov dat hij 
moest blijven werken nadat hij al positief was getest op corona. 
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De collega van Shulepov kreeg daarop de politie over de vloer. Die zou hem gewaarschuwd 
hebben geen valse geruchten over corona te verspreiden. Wat er vervolgens is gebeurd en of 
Shulepov uit het raam is gesprongen of gevallen, is onduidelijk. Hij ligt in kritieke toestand in 
het ziekenhuis. Bron: RTL nieuws, 5 mei 2020. 

Dienstensector Spanje en Italië ingestort door coronacrisis 

De dienstensector in Spanje en Italië, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel, luchtvaart en 
toerisme, is in april vrijwel tot stilstand gekomen door de maatregelen om het coronavirus 
tegen te gaan. Daarbij werden beide Zuid-Europese landen nagenoeg volledig op slot gedaan. 
Ook elders in Europa is het beeld erg somber. 

Volgens de Britse marktonderzoeker Markit kelderde de inkoopmanagersindex, die de 
bedrijvigheid in de dienstensector meet, in Spanje naar een stand van 7,1. In maart stond die 
graadmeter nog op 23, wat ook al een stevige krimp betekende. Een stand van 50 of meer 
wijst namelijk op groei, daaronder op krimp. De index voor de Italiaanse dienstensector zakte 
in april naar een niveau van 10,8, van 17,4 in maart. 

Zowel Spanje als Italië heeft wekenlang in lockdown gezeten vanwege de pandemie en de 
landen zijn nu langzaam de strenge beperkende maatregelen aan het versoepelen. Bron:RTL 
nieuws, 6 mei 2020. 

Skidorp Ischgl werd coronabrandhaard: 'Alles draait hier om geld' 

Het Oostenrijkse dorp Ischgl is één van de epicentra van de corona-uitbraak in Europa. De 
Vlaamse collega's van VTM gingen langs om te kijken hoe het zo uit de hand kon lopen in het 
populaire Oostenrijkse skioord. Bron: RTL nieuws, 6 mei 2020. 

Kamer wil stevig loonoffer piloten in ruil voor steun KLM 

KLM-piloten moeten een deel van hun salaris inleveren als de overheid de 
luchtvaartmaatschappij te hulp schiet. Het is één van de voorwaarden die de Tweede Kamer 
stelt aan de miljardensteun voor KLM. Verder zijn bonussen en dividend uit den boze zolang 
KLM aan het overheidsinfuus ligt. Bron: RTL nieuws, 6 mei 2020. 

In sommige gevallen ook mondkapjes voor huishoudelijke hulp 

Personeel dat huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning 
verzorgt bij mensen thuis, komt voortaan in bepaalde gevallen in aanmerking voor 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat heeft minister Martin van Rijn (Medische Zorg) 
besloten. Bron: RTL nieuws, 6 mei 2020. 

Kappers als eerste aan de beurt in corona-spoorboekje voor 
komende maanden 

Het kabinet komt morgenavond met een opzet voor versoepelingen van de coronamaatregelen 
voor de komende maanden. Contactberoepen zoals kappers kunnen mogelijk volgende week 
hun zaak weer openen. Deskundigen in het zogenoemde Outbreak Management Team (OMT) 
zeggen dat het versoepelen voor de contactberoepen ‘een aanvaardbaar risico’ is. Bij klachten 
zullen ze getest worden. 
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Ook wordt mogelijk bekendgemaakt dat horecaondernemers hun terrassen vanaf 1 juni 
kunnen openen, zo ook de strandtenthouders. Vanaf die datum gaan naar alle 
waarschijnlijkheid ook de middelbare scholieren weer naar school. 

Haagse bronnen spreken over een 'spoorboekje', dat duidelijk moet maken op welke termijn 
welke sector minder strenge regels kan verwachten. Er wordt wel een duidelijk voorbehoud 
gemaakt; iedereen moet zich aan de anderhalvemetersamenleving houden en mensen met 
klachten moeten thuisblijven. Ook mag het aantal coronapatiënten niet te sterk stijgen. 

Het toekomstperspectief is bedoeld voor de komende maanden. Het kabinet houdt er namelijk 
rekening mee dat er voorlopig geen vaccin is en dat er daarom het komend jaar tot anderhalf 
jaar nog coronamaatregelen nodig zijn. Wel breekt er een nieuwe fase van voorzichtige 
versoepeling aan; er zal meer benadrukt worden wat er kan en minder wat er niet kan. 

Premier Rutte wil met het plan een duidelijker perspectief bieden. De afgelopen tijd groeide de 
kritiek, ook in de Tweede Kamer, dat het kabinet te weinig zicht gaf op de toekomst en dat 
daardoor het onbehagen onder de bevolking over de aanpak van de coronacrisis toenam. 

Rutte zei de afgelopen tijd bij herhaling dat het nog te vroeg was voor een andere aanpak. De 
kans was te groot dat het virus zich weer zou verspreiden en dat zou te gevaarlijk zijn voor de 
volksgezondheid, aldus Rutte. Afgelopen week heeft een aantal ministers de premier weten te 
overtuigen van een aangepaste koers. 

In het spoorboekje worden voor de meeste sectoren nog geen exacte data genoemd, zo zeggen 
bronnen in Den Haag. Daar is het nog te vroeg voor. De kans is wel groot dat er een datum 
voor de opening van de kapsalons wordt genoemd, vanaf volgende week. Dat zal dan ook 
gelden voor de andere contactberoepen, zoals nagelstylisten en schoonheidsspecialisten. Wel 
moet de brancheorganisaties hier achter staan. 

Het Outbreak Management Team is gisteren bij elkaar geweest en heeft geconcludeerd dat 
versoepeling voor de contactberoepen kan. Wel zijn er meerdere voorwaarden opgesteld waar 
ze aan moeten voldoen. Zo zal er, net als bij zorgmedewerkers en leraren, een ‘laagdrempelig 
testbeleid’ gevoerd gaan worden. Dat betekent dat als kappers en visagisten zich ziek voelen, 
ze getest kunnen worden. 

Ook zijn er strenge voorwaarden opgesteld over de inrichting van de kapperszaken. Net als bij 
winkels moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar in de buurt 
komen. Het gebruik van mondkapjes voor contactberoepen zal vrijwillig zijn, zo luidt het 
advies. 

Eigenlijk was het kabinet van plan rond 12 mei vooruit te kijken naar versoepelingen na 19 
mei. ‘Rutte heeft zich laten overtuigen dat hij nadrukkelijker naar de toekomst moet kijken’, 
aldus NOS-verslaggever Xander van der Wulp. ‘Ook omdat het vaccin nog lang op zich laat 
wachten.’ De overgangsfase van misschien wel anderhalf jaar tot het vaccin, zal zeker 
ingrijpend zijn voor grote evenementen en bijeenkomsten in grote stadions, benadrukt Van 
der Wulp. 

De specialisten van het OMT hebben gisteren een advies opgesteld dat morgenmiddag wordt 
besproken in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. Daarna volgt dan de 
persbijeenkomst met in ieder geval premier Rutte en mogelijk ook minister De Jonge van 
Volksgezondheid. Bron: NOS, 6 mei 2020.  

 



61 

 

4 mei viering op lege Dam 

 

De Nationale Herdenking zou vanwege het 75-jarige jubileum al bijzonder zijn. Door de 
coronacrisis belooft deze 4 mei een speciale editie te worden.  

De koning spreekt een lege Dam toe, voor het oog van miljoenen tv-kijkers. Het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei roept iedereen op om de vlag de hele dag halfstok te hangen. 

Wie durft? Op de stoep voor de voordeur gaan staan, of op het balkon, en om twee over acht 
vanavond het eerste couplet van het Wilhelmus aanheffen? Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
hoopt dat we over onze schroom heen stappen, en de twee minuten stilte die daarvoor worden 
gehouden massaal doorbreken met het zingen van het Nederlandse volkslied. 

Het wordt een bijzondere 4 mei, dat is wel duidelijk. Uitgerekend nu de Tweede Wereldoorlog 
75 jaar achter ons ligt, is er door de coronacrisis geen mogelijkheid om daar in grote groepen 
bij stil te staan. De Dam in Amsterdam zal op een doordeweekse avond zelden (of nooit?) zo 
leeg zijn geweest als vanavond. Niemand mag - en kan - er komen, op de mensen die vanavond 
een officiële rol bekleden na. 

Het is een uiterst select gezelschap dat zich rond het Nationaal Monument voor de herdenking 
van de Tweede Wereldoorlog verzamelt. Dit zijn de hoofdrolspelers: koning Willem-Alexander, 
koningin Máxima, premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, 
voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de 16-jarige Eva Pronk die een 
gedicht voorleest en trompettist John Bessems, die voor de twee minuten stilte van 20.00 uur 
de Last Post over het lege plein zal laten schallen. Dat taptoesignaal kan thuis (of in de tuin 

of op het balkon) meegespeeld worden, door iedereen die een beetje overweg kan met een 
blaasinstrument. 
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Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen ook dit jaar een krans leggen bij het 
Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. 
 
 
Wat ook de geschiedenisboeken zal ingaan: een toespraak van de koning, die rond zal echoën 
tussen de muren van het Paleis op de Dam, de Nieuwe Kerk en Hotel Krasnapolsky. In 
miljoenen huiskamers zullen mensen meekijken, benieuwd hoe koning Willem-Alexander het 
historische moment zal duiden. Houdt hij het bij een bespiegeling over de oorlog en 75 jaar 
leven in relatieve vrede, of steekt hij zijn volk ook een hart onder de knellende coronariem? 
 
De link tussen de oorlog en corona, als grootste uitdaging voor ons land sinds ‘40-’45, is de 
laatste maanden al vaker gelegd. Schrijver Arnon Grunberg, die vanavond in een lege Nieuwe 
Kerk een voordracht houdt, is echter van mening dat de coronacrisis ‘vrijwel niets met de 
oorlog te maken heeft’. ‘Zeker, de crisis die niet in de laatste plaats ook een economische crisis 
is, is ernstig, maar is geen oorlogssituatie. En moet daarmee ook niet vergeleken worden.’ 
Grunbergs tekst heeft als titel ‘Nee’ en ligt al een paar weken in de boekhandel. Verleden, 
heden en toekomst spelen een rol. ‘Een rede op 4 mei, waar met name de slachtoffers uit de 
Tweede Wereldoorlog worden herdacht, dient vooral terug te kijken, maar moet uiteraard ook 
een brug slaan naar het heden en daarmee naar de toekomst. Het is geen belangeloos 
terugkijken. En het verleden is nooit echt voorbij. Het gaat altijd verder en door,’ aldus de 
schrijver. 
 
Wat ook anders is dan normaal: iedereen wordt opgeroepen om de hele dag de vlag halfstok 
te hangen. Normaal gebeurt dat alleen ’s avonds. ‘Maar omdat herdenkingen over de hele dag 
niet door kunnen gaan, hebben we het protocol aangepast,’ zegt woordvoerder Gerben van 
den Berg van het Nationaal Comité. 
 
De animo om te herdenken lijkt groot. Uit een enquête van 
het Opiniepanel van EenVandaag blijkt dat tachtig procent van plan is om vanavond twee 

minuten stil te zijn. De helft van de Nederlanders zegt zijn vrijheid nu, door de beperkende 
maatregelen, meer te waarderen dan voor het coronavirus uitbrak. Bron: het Parool, 5 mei 
2020. 

  

Bevrijdingsdag vanuit huis gevierd  
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Bevrijdingsdag had dit jaar een bijzonder feest moeten worden, aangezien het 75 jaar geleden is 
dat Nederland is bevrijd. Maar vanwege het coronavirus waren alle bevrijdingsfestivals en andere 

festiviteiten afgelast en vierden Nederlanders deze officiële feestdag thuis.   

In plaats van het traditionele 5 mei-concert is dinsdagavond met een speciale tv-uitzending 
vanuit het Amsterdamse Theater Carré een einde gekomen aan een bijzondere Bevrijdingsdag. 
Omdat het jaarlijkse concert op de Amstel vanwege de coronacrisis niet door kon gaan, zond 
de NOS als alternatief rechtstreeks een concert uit vanuit de foyer van het theater met 
artiesten Roel van Velzen, Simone Kleinsma, mezzosopraan Maria Fiselier en violiste Noa 
Wildschut. 

De artiesten, die de coronamaatregelen in acht namen, werden begeleid door het Metropole 
Orkest, die dit jaar ook hun vijfenzeventigste verjaardag vieren. Daarnaast gaf NOS-
presentator Simone Weimans een overzicht van de hoogtepunten uit 5 mei-concerten uit het 

verleden. 

Broedplaats Lola Luid in Slotervaart viert Bevrijdingsdag met een iftarmaaltijd. ‘De 

afhaalversie,’ zegt organisator Annelies Verhelst. 

Al voor het vierde jaar op rij organiseert Lola Luid tijdens de ramadan een iftar om met de 
buurt de dag te besluiten. Door de coronamaatregelen is een bijeenkomst in de broedplaats 
dit jaar geen optie. Maar de iftar gaat door. Ruim 140 buurtbewoners hadden gereserveerd 
om de maaltijd op te komen halen. 

De uit Syrië afkomstige kok kookt halal en vegetarisch. Vorig jaar bestond de helft van het 
gezelschap uit moslims, schat Verhelst. Omdat een maaltijd aan één grote tafel nu niet gaat 
is bedacht dat de deelnemers hun buren een brief sturen over hoe het is om nu zoveel binnen 

te zitten tijdens de ‘lockdown’. 

Bij de planning van de iftar viel meteen de keuze op Bevrijdingsdag, zegt Verhelst. ‘We zien 
een duidelijk link tussen de ramadan en Bevrijdingsdag. Het gaat zo’n beetje om dezelfde 
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dingen. Samen even stilstaan bij de vraag hoe we met elkaar willen leven en blij zijn met wat 

je hebt.’ 

Radiozenders en kerkklokken speelden op 5 mei om 5 voor 5 het misschien wel bekendste 
lied van Ramses Shaffy: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ook het Ramses Shaffy 

Huis in Oost zong mee. 

Terwijl fietsers voorbijraasden over de Piet Heinkade zongen de bewoners en vrijwilligers van 
het woon-zorgcentrum voor kunstenaars op de stoep hún lied. Het refrein staat immers ook 
op de gevel van het huis waar oudere en jongere kunstenaars samenwonen rond ateliers en 

theaterruimtes. 

Verschillende radiostations en beiaardiers gaven vanmiddag gehoor aan de oproep van 
Claudia de Breij om dit lied te laten horen. De cabaretier kwam met dit initiatief vanwege 
Bevrijdingsdag en om de moed erin te houden nu veel festiviteiten in het water zijn gevallen 

door het coronavirus. 

Er kon geen twijfel over bestaan dat ook het kunstenaarshuis zou meedoen, zegt voorzitter Ed 

Cools. ‘Ramses stond voor vrijheid, durf en mateloosheid.’ 

‘Samen de schouders eronder zetten,’ zegt vice-voorzitter Siep de Haan. ‘Maar ook het leven 
vieren, daar was Ramses natuurlijk bij uitstek het voorbeeld van. Ook in een tijd als deze, dan 

komen we er samen wel weer overheen.’ 

Overigens werd het lied in het Ramses Shaffy Huis een uurtje eerder gezongen dan in de rest 

van het land. Dat kwam zo uit, aldus Cools. ‘Dit zijn kunstenaars, eigenwijs en niet te sturen.’ 

 

Het Ramses Shaffyhuis in Amsterdam oost, Piet Heinkade 

Studentenverenigingen in Nederland hebben op Bevrijdingsdag 43.000 ouderen getrakteerd 

op een oranje tompouce.  

In Amsterdam deelde het Amsterdamsch Studenten Corps 6500 tompoucen uit. Ook in 
Utrecht, Leiden en Rotterdam deden verenigingen mee aan de actie. 
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‘Ons doel is vandaag een lach op het gezicht van ouderen te brengen. We merkten vandaag 
met deze verrassing echt dat vooral ouderen zich op deze Bevrijdingsdag helemaal niet ‘vrij’ 
voelen. Dit kleine gebaar, ‘een tompouce tegen de eenzaamheid’ maakt hen vrolijk,’ aldus 
Thomas Spruit. Hij coördineerde samen met mede-student Stijn Hartman deze landelijke actie 

van gewoonmensen.nl.  

Het Bevrijdingsdans Festival kon dit jaar niet doorgaan vanwege het coronavirus, maar 
gedanst werd er wel op het Museumplein. Een paar danste daar vanmorgen de Cubaanse 
salsa, terwijl ze zich met stokken nauwlettend op anderhalve meter afstand hielden. 

Voor de dansers, van dansschool La Esquina Cubana, was het een nieuwe ervaring om met 
stokken te dansen. ‘Maar wel gezellig,’ volgens dansschoolhouder Ernesto Betancourt. ‘Het is 

fijn dat we überhaupt weer kunnen dansen,’ zegt zijn danspartner Marret Valle. 

‘Het is even wennen. Het is een heel intieme dans, maar nu moeten ze afstand houden,’ zegt 
Marike de Maar van het Bevrijdingsdans Festival. ‘Tegelijk zijn ze via de stokken toch 

verbonden.’ 

Het festival zou voor het vierde jaar op rij gehouden worden op het Museumplein. Dit jaar zou 

er ook een groot feest zijn in Paradiso, Bevrijdingsdance. 

Door het virusgevaar viel dat allemaal in het water. Maar het festival liet het er niet bij zitten. 
‘Zo'n dag als vandaag, gisteren ook, moet toch gewoon doorgaan?’ vindt De Maar. ‘Het is ook 
nog eens 75 jaar geleden dit jaar.’ 

Online geeft het festival dit keer een swing-workshop. ‘Zoals die 75 jaar geleden ook werd 
gedanst bij de bevrijding. Dus daar kan je leren dansen zoals jouw opa en oma wellicht ook 

hebben gedaan.’ 

Het is wel zo toepasselijk om het festival door te laten gaan in aangepaste vorm, vindt De 
Maar. ‘We laten ons niet kisten,’ vindt zij. ‘Het is zo'n enorme paradox. We vieren 75 jaar 

vrijheid, terwijl die vrijheid juist nu zo beperkt is.’ Bron: het Parool, 6 mei 2020. 

Enternaren springen in de bres voor bewoners van Reggedal   

 
Op aansporing van Jan Mulder, nauw betrokken bij sportvereniging Raduga in Enter, is aan 
de achterzijde van woonzorgcomplex Het Reggedal een tent geplaatst. ‘Ik kwam bij het 
Reggedal en zag hoe een bezoeker buiten op de stoep met iemand op een balkon aan het 
praten was. Onwerkelijk. Het eerste wat ik me bedacht: 'Dit moet toch anders kunnen?’,  aldus 
Mulder. Na contact met Carintreggeland was het snel in kannen en kruiken. 
‘Via sportvereniging Raduga hebben we dit plan opgepakt en een oproep op Facebook 
geplaatst. Daar kregen we heel veel reacties op. We hebben sponsoren benaderd en zodoende 
voldoende middelen in handen gekregen om een brandwerende tent aan de achterzijde van 
het gebouw te plaatsen. Daardoor is het voor bezoekers mogelijk om bewoners achter glas te 
ontmoeten en via een microfoon en een box met elkaar te praten.’ 
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Het is de bedoeling dat de tent in ieder geval elf weken blijft staan, meteen een uitloop naar 
dertien weken. De bewoner blijft in het gebouw en de bezoeker in de tent, veilig van elkaar 
gescheiden, maar desondanks wel dicht bij elkaar. ‘We richten de tent gezellig, zodat je het 
huiskamergevoel krijgt en op normale wijze kunt communiceren, ondanks dat er een glazen 
wand tussen beiden zit. Door middel van een afsprakenlijst is het mogelijk om een half uur 
gebruik te maken van deze faciliteit’, aldus Mulder. Hij is zeer te spreken over de inzet van de 
Enternaren. ‘Het is echt een actie door en voor Enternaren. Binnen een paar dagen was alles 
rond. Het is een hele fijne oplossing voor deze mensen met een zwakkere gezondheid, zeker 
nu er binnen het Reggedal nog geen enkele besmetting is.’ 

Ook de medewerkers en het bestuur van het Reggedal zijn blij met dit initiatief. ‘Wij zijn daarbij 
heel dankbaar voor deze mogelijkheid, dit doet de mensen goed. We willen daarom ook wel 
graag de sponsoren en initiatiefnemers hartelijk bedanken!’, aldus Margret Oosterveen, 
medewerkster welzijn en activering binnen het Reggedal. ‘De cliënten en hun contactpersonen 
hebben nu de mogelijkheid om gemiddeld eens per week bezoek te ontvangen met in acht 
neming van de richtlijnen. Heel mooi!’ Bron: de Wiezer, 7 mei 2020.  

 

Reizigers weigeren te volle trein te verlaten: ‘Een uitzonderlijk 
incident’  
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Het treinverkeer tussen Weesp en Amsterdam liep vanochtend vertraging op, omdat in een 
trein zo veel reizigers zaten dat het niet lukte om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. ,,Er 
wordt een versoepeling aangekondigd, en meteen zie je het effect ervan in de vorm van een 
overvolle trein. Dat kan niet de bedoeling zijn 

De trein kon aanvankelijk niet vertrekken omdat niemand uit wilde stappen, meldt de 
Treinverkeersleiding van ProRail. De politie werd opgeroepen om het treinpersoneel te 

ondersteunen. Ondertussen bleef het spoor versperd. 

Een woordvoerder van de NS laat weten dat de conducteur meerdere malen passagiers heeft 

verzocht om uit te stappen, maar dat hier in eerste instantie geen gehoor aan werd gegeven.  

De conducteur heeft toen de politie gevraagd om assistentie, waarna er toch  passagiers de 
trein hebben verlaten. Er zijn voor zover bekend geen arrestaties verricht. De trein is helemaal 

leeg doorgereden naar Amsterdam. 

De NS spreekt van een uitzonderlijk incident, maar is niet per se boos op de reizigers. ,,Dit is 
iets wat kan gebeuren, zeker in deze tijd’, stelt een woordvoerder. ,,We moeten samen met de 
passagiers nog uitvogelen hoe we met deze nieuwe situatie omgaan. Het enige dat we kunnen 

doen is vragen om begrip en steun voor elkaar. We moeten dit sámen doen.’ 

Spoorwegvakbond VVMC laat weten er niets voor te voelen dat conducteurs moeten bepalen 
welke reizigers op het perron moeten blijven staan als een trein te vol dreigt te raken. ,,Wij 
vinden niet dat conducteurs straks voor politieagent moeten gaan spelen in de trein’, zegt 
vakbondsbestuurder Wim Eilert. ,,Er wordt een versoepeling aangekondigd, en meteen zie je 

het effect ervan in de vorm van een overvolle trein. Dat kan niet de bedoeling zijn.’ 
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De bedoeling is dat slechts 40 procent van de capaciteit in treinen benut wordt zodat 
passagiers een gepaste afstand van elkaar kunnen houden. De vakbondsbestuurder twijfelt 
of conducteurs de mondkapjescontroles willen uitvoeren. ,,Ze zijn daar heel voorzichtig in, 
denk ik’, aldus Eilert.,,Kunnen en moeten ze dan een boete uitschrijven als iemand geen kapje 

op heeft? Of moet iemand zonder kapje via de intercom worden gevraagd de trein te verlaten?’ 

Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. De NS rijdt met een 
aangepaste dienstregeling. Het kabinet maakte woensdagavond bekend dat de reguliere 
dienstregelingen voor reizigers vanaf 1 juni weer kunnen worden opgestart. Bron: AD, 7 mei 

2020.  

Humor, of gaat dit te ver? Oproep om Enter te mijden vanwege 
corona 

 

Humor, of mag je niet spotten met een ziekte? Hoe dan ook, het coronavirus in de wereld leidt 
tot de nodige grappen. Zoals in Enter. 

Daar werd boven een plaatsnaambord bij de entree van het dorp een karton met de tekst ‘Do 
Not’ geplaatst. Onder het plaatsnaambord van Enter is een toevoeging geplaatst: 
‘coronavillage’. Daardoor staat er nu: ‘Do Not Enter Corona village’. Oftewel: kom niet in 
coronadorp. Dat het een grap is blijkt uit de cijfers. Op 10 mei waren er in de gemeente 
Wierden vijf ziekenhuisopnames en twintig positief geteste coronagevallen.  Bron: Tubantia, 
16 maart 2020.  

Coronabesmetting in groep Overijsselaars die skivakantie 
vierde in Tirol  
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Er is een coronabesmetting vastgesteld bij een lid van de groep Overijsselaars die afgelopen 
week op skivakantie was in Tirol. Zo'n 140 vakantievierders, voornamelijk uit Dijkerhoek en 
Holten, trokken eropuit met de Rock’n Roll Schlagerband Reeperbahner Stimmungsmacher. 

Ze werden gevolgd door Expeditie Oost van RTV Oost. 

De groep vertrok in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 maart vanuit Overijssel richting 
het Oostenrijkse Hopfgarten. Met een flinke dubbeldekker én nog de nodige vakantiegangers 

op eigen gelegenheid werd de twaalf uur durende reis afgelegd. 

Op het moment dat de bus vertrok, waren in Nederland 382 mensen positief getest op het 
coronavirus, van wie vier waren overleden. De organisatie besloot de vakantie toch door te 
zetten: ‘Er kon en mocht gewoon gereisd worden, grenzen waren open en er was al helemaal 

geen negatief reisadvies voor Oostenrijk’, valt te lezen in een verklaring op Facebook. 

‘Het spreekt voor zich dat we de situatie voor vertrek nauwlettend in de gaten hebben 
gehouden. We hielden de adviezen van het RIVM en de Nederlandse overheid aan. We hadden 
contact met plaatselijke instanties (..) en overlegden als organisatie voortdurend met elkaar. 

Zo ook gedurende de reis.’ 

In de dagen nadat de groep arriveerde in Oostenrijk veranderde de situatie in Europa 
razendsnel. Op donderdag werd bekend dat veel wintersportgebieden het seizoen zouden 
afbreken. Het skigebied waar de Overijsselaars verbleven, Skiwelt Wilder Kaiser, viel daar niet 

onder en bleef open.  

Zaterdag, een dag eerder dan gepland, besloot de groep alsnog de terugreis in te zetten. ‘We 
wilden niet dat de hele groep in Oostenrijk in quarantaine zou moeten’, luidt de verklaring. 
 
De organisatie laat via Facebook weten dat de klachten bij de patiënt meevallen. Er is geen 
sprake van een ziekenhuisopname en de betreffende persoon is aan de beterende hand. Waar 
de besmetting heeft plaatsgevonden, weet de organisatie niet. ‘Ter plaatse, onderweg of voor 
vertrek uit Nederland, wat natuurlijk ook een mogelijkheid is. Dat is ook niet van belang. Onze 
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voornaamste zorg voor nu is dat onze gast spoedig herstelt en gelukkig is dat het geval.’ 
 
Ondertussen is heel Tirol tot 5 april in quarantaine geplaatst. Vanuit de Oostenrijkse overheid 
geldt een oproep tot zelfisolatie voor iedereen die vanaf 28 februari in Tirol is geweest. Alle 
skigebieden in Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Italië zijn vanaf afgelopen maandag 

gesloten en gaan dit seizoen niet meer open. Bron: RTV oost, 19 maart 2020. 

Druk op straat in Oost-Nederland ondanks virus 

De temperaturen schieten deze zaterdag door het dak en dus zoeken mensen de warme 
buitenlucht op. In Zwolle was dat te merken. De binnenstad stroomde vol met mensen, 
ondanks dat door de coronacrisis nog wel altijd wordt aangeraden zoveel mogelijk thuis te 
blijven. In Zwolle zijn daarom maatregelen getroffen en ‘dat gaat helemaal goed.’ Ook op 

andere plaatsen in het land zorgt het fraaie weer voor drukte.  

 

Het coronavirus maakt helaas nog elke dag dodelijke slachtoffers, maar er zijn ook patiënten 
die het virus overleven. 

De door het kabinet aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen zorgde niet overal 
meteen voor een feeststemming. Bij de zwembaden bijvoorbeeld. Dat klinkt gek, want ze 
mogen juist weer open. Alleen hadden ze dat niet verwacht. Het is nu alle hens aan dek voor 

zwembaden in Oost-Nederland om op tijd klaar te zijn. 

Als alles goed gaat, mogen de terrassen in Nederland vanaf 1 juni weer open. Er mag alleen 
wel maar een maximaal aantal bezoekers komen en zij moeten de inmiddels bekende 
anderhalve meter afstand van elkaar houden. Al is nog niet helemaal duidelijk of die regel 
voor iedereen gaat gelden. Hoe zit dat namelijk bij gezinnen? Zij hoeven thuis geen anderhalve 
meter afstand van elkaar te houden, maar als zij samen op het terras zitten misschien wel. In 

politiek Den Haag praten ze er nog over. 

Deze zaterdag was het fantastisch zonnig weer, maar morgen op moederdag wordt het 
waarschijnlijk minder. En mocht je even niet buiten kunnen zitten, dan is het misschien een 

goed moment om te beginnen aan het maken van een mondkapje.   

Het fietsverbod op het pad langs de gracht in Giethoorn raakt de inwoners van het waterdorp 
in onevenredige mate. Dat stelt voorzitter Evert van Dijk van ’t Gieters Belang. Want niet 
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alleen toeristen worden geweerd met het door de gemeente Steenwijkerland genomen besluit, 
ook de Gietersen mogen vanaf het weekeinde niet fietsen over het Binnenpad, Zuiderpad en 
de Langesteeg. 

Na een vaarverbod in Giethoorn tijdens Pasen, volgt het fietsverbod op een zonnig weekeinde 
en Koningsdag met veel fietsers op de paden, waardoor niet werd voldaan aan de anderhalve 
meter-regel.  Er kwamen bij de gemeente verschillende klachten van bewoners binnen. Verder 
zagen handhavers en politie met eigen ogen de drukte op de paden. ‘De verwachting is dat dit 
in de komende weken niet anders zal worden’, aldus burgemeester Bats, waarop is besloten 

fietsers te weren van de drie paden. Bron: De Stentor, 9 mei 2020.  

Als alles meezit over vijf maanden medicijn tegen Corona 

 

Hoogleraar celbiologie van het Erasmus MC, Frank Grosveld, is optimistisch over een medicijn 
tegen corona. Grosveld ontdekte een antilichaam tegen het Coronavirus. In Dit is de 
Dag vertelde hij er voor het eerst over. 

Grosveld was samen met enkele collega's in maart in het nieuws omdat hij claimde een 
antilichaam te hebben ontdekt. Dit kan binnen vijf maanden tot een medicijn leiden, vertelt 
hij: ‘Een antilichaam zoals dit kan binnen vijf, zes maanden richting de mens. Dan moeten 
alle stappen wel meezitten, maar daarna kan de wereldwijde productie starten. Dan heb je 

het echt over tienduizenden liters’, aldus de Rotterdamse professor. 

Hij legt uit: ‘Een antilichaam verbindt zich aan het virus. Het kan geen cellen meer 

binnendringen. Het immuunsysteem herkent het antilichaam en vernietigt het virus.’ 

Het antilichaam is volgens Grosveld op meerdere manieren te gebruiken. ‘Je kunt het 
preventief gebruiken bij mensen die in een risicogroep behoren. Je kan het waarschijnlijk ook 
gebruiken als behandeling voor mensen die eenmaal ziek zijn geworden en je kunt het 

gebruiken voor diagnostische tests’. 

De Rotterdamse hoogleraar gaat verder: ‘Ondertussen zijn we ook bezig met een tweede 

antilichaam, dat moet voorkomen dat het virus kan ontsnappen en muteren.’ 

Professor Frank Grosveld werkte voor deze studie samen met zijn Rotterdamse collega Bart 
Haagmans en Berend Jan Bosch, coronaonderzoeker van het UMC Utrecht.  ’Wat wij hebben 
is waarschijnlijk zeer uniek. We hebben goede hoop dat we echt iets heel speciaals hebben’, 
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aldus de hoogleraar celbiologie van het Erasmus MC. ‘Ik heb er geen enkele moeite mee dit 
uit handen te geven aan een farmaceut. Zolang het bij de patiënten terecht komt ben ik 

tevreden.’ Bron: Nu.de nieuws bv, 11 mei 2020.   

Maakt corona ook de drugseconomie kapot, of juist niet? 

 

Wat corona de illegale drugseconomie brengt? ‘Nou, laat ik het zo zeggen. De pillen en lijntjes 
coke raken voorlopig niet uitverkocht’, garandeert een Brabantse drugshandelaar met een 
glimlach. 

En inderdaad. Op de Nederlandse drugmarkt lijkt het vooralsnog business as usual. In West-

Brabant en Zeeland ontdekte de recherche zelfs een recordaantal drugslabs. En 
megatransporten met Zuid-Amerikaanse cocaïne blijven de zeehavens binnenkomen. Twee 
weken geleden pakte de douane nog 4.500 kilo in Vlissingen, daarvoor 4.000 kilo in 

Antwerpen.  

De zelfverzekerdheid van de criminele zegsman lijkt geen bluf. De geschiedenis leert dat 
vindingrijke Brabantse pillen- en cokeboeren zich aan snel veranderende wetgeving en 

marktomstandigheden weten aan te passen, of er zelfs van profiteren.  

Waarom nu niet?  Op de korte termijn voorziet de bevraagde handelaar voor zichzelf in elk 
geval geen ernstige gevolgen van de coronacrisis: ‘Nou ja, ik maak wel eventjes pas op de 
plaats. Doe geen gekke dingen.’ 

 (West-)Brabant is van oudsher een mondiaal centrum voor de productie van synthetische 
drugs als xtc en speed (amfetamine). De regio is ook een cruciale handels- en distributieplaats 

voor cocaïne die via Belgische en Nederlandse zeehavens het continent binnenkomt.  

Nu de gewone economie zware klappen krijgt en grenscontroles de aanvoer en verspreiding 
van grondstoffen en drugs bemoeilijken, lijkt het de vraag wat corona op de langere duur doet 

met de florerende drugseconomie. 
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‘Wie het weet mag het zeggen’, zegt een tweede West-Brabantse speler op deze criminele markt. 
Een paar dagen geleden wees hij nog een aangeboden partijtje pillen van de hand. ‘Leuke prijs 

hoor, daar niet van. Maar wat doen de prijzen straks? Ik wil er niet mee blijven zitten.’  

Op het darkweb adverteerde iemand onlangs letterlijk: ‘Nog volop voorraad ondanks crisis’ 

 
Onzekerheid is er dus ook. Maar goed, als prijzen een serieuze thermometer vormen voor de 
actuele staat van de drugseconomie lijkt er vooralsnog weinig aan de hand voor drugsboeven 

én -consumenten.  

Recherchebaas Rienk de Groot van de politie Zeeland-West-Brabant zegt dat de prijzen van 
de meest verhandelde (bulk)drugs zoals xtc, speed en cocaïne stabiel zijn gebleven: ‘Op straat, 
in de criminele groothandel én online. Op het darkweb adverteerde iemand onlangs letterlijk: 

‘Nog volop voorraad ondanks crisis’.’ 

De Brabantse verslavingszorgorganisatie Novadic Kentron schetst eenzelfde rustig beeld van 
de straatprijzen in de provincie: ‘Drie tot vijf euro voor een xtc-pil en tussen de veertig en 
vijftig euro voor een gram coke. Dat is hetzelfde als voor de coronacrisis’, weet 

preventiemedewerker Alex van Dongen.  

Ook in de drugseconomie is het uiteindelijk de wet van vraag en aanbod die de 
(consumenten)prijs bepaalt, net als in de gewone economie. En daar kan het op den duur wel 
eens gaan knellen, denken  criminele bronnen. Want wat gebeurt er als de pandemie 

aanhoudt en het virus het evenwicht verstoort?  

Thuis met een pil op naar een stream van een dance-act kijken, is natuurlijk niet echt een 

alternatief voor de dansvloer 

 
Nu de horeca (nog) dicht is en in heel Europa grote dancefestivals, concerten en andere mega-
evenementen met forse drugsconsumptie voor onbepaalde tijd zijn afgelast, zal de vraag naar 
bijvoorbeeld xtc toch een keer afnemen, is een veelgehoorde veronderstelling.  ‘Thuis met een 
pil op naar een stream van een dance-act kijken, is natuurlijk niet echt een alternatief voor 
de dansvloer’, denkt ook criminoloog Toine Spapens van de Universiteit Tilburg.  

Studie naar de effecten van coronarestricties op het vlak van de ‘ondermijnende criminaliteit’ 
hebben de wetenschapper en zijn collega’s nog niet verricht. ‘We bezinnen ons daar wel op.’ 
Of de totale drugsconsumptie in Nederland en de rest van Europa (en de wereld) afneemt door 

coronabeperkingen is voor zover Spapens weet nog nergens onderzocht. 

Op beperkte (West-)Brabantse schaal deed Novadic Kentron vorige maand een enquête naar 
gebruikerstrends in coronatijd. Van Dongen: ‘Het gebruik onder beginnende jongeren  is 
afgenomen, onder verslaafden  toegenomen en onder weekendgebruikers vermoedelijk 
ongeveer gelijk gebleven.’  

Desgevraagd zegt  de preventiewerker geen conclusies te kunnen trekken over de totale 
drugsconsumptie in de regio: ‘Laat staan Nederland.’ Zeker niet elke gebruiker is in beeld bij 

de instelling. 

We weten uit ervaring dat criminelen vaak grote voorraden hebben aangelegd, zowel van pillen 

als van productiemiddelen 
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Dat er voorshands nog niet zo veel ontwikkeling in de drugsmarkten lijkt te zitten, vindt 
criminoloog Spapens ‘niet zo vreemd’: ‘We weten uit ervaring dat criminelen vaak grote 
voorraden hebben aangelegd, zowel van pillen als van productiemiddelen. Daar kunnen ze 

voorlopig wel mee vooruit, zeker als de vraag afneemt.’ 

Vooralsnog lijkt de paniek in de illegale drugseconomie dus niet zo groot als in de legale, waar 
de graadmeter AEX subiet instortte toen de pandemie begon. Politiebaas Fred Westerbeke, 
landelijk verantwoordelijk voor de opsporing, en regionaal recherchechef De Groot 
concludeerden recent in deze krant dat de zware, georganiseerde (drugs)criminaliteit ‘gewoon 

doorgaat’. 

In West-Brabant en Zeeland zitten de pillenboeren alles behalve stil, verzekert De Groot. In 
de eerste drie maanden van dit jaar rolde de politie in zijn regio het recordaantal van zeven 
drugslabs op. Vorige week werden nog vier verdachten uit Bergen op Zoom en Roosendaal 

opgepakt in een amfetaminelab in Drenthe, reisbeperkingen of niet. 

Ook de smokkel van cocaïne via de zeehavens gaat in hoog tempo door, aldus De Groot, niet 
in de laatste plaats omdat zulke (mega)transporten net als drugslabs vaak maanden van 
tevoren zijn geregeld, dus voor de coronacrisis begon.  

Uit niets blijkt volgens hem dat deze activiteiten nu worden beperkt of gestaakt: ‘Ook de 
criminele schoorsteen moet blijven roken. Vaak zijn de samenwerkende drugsnetwerken ook 

afspraken met elkaar aangegaan die ze moeten nakomen.’   

Als het om cocaïne gaat, lijkt het aanbod dit jaar zelfs fors te zullen groeien. Het Witte Huis 
becijferde in april althans dat Colombia - de grootste cokeproducent ter wereld - dit jaar 

afstevent op een nieuwe recordoogst van 951.000 kilo geraffineerde, pure cocaïne.  

Opmerkelijk in dit verband is dat de recente supervangsten de groothandelsprijs van cocaïne 
niet omhoog hebben gestuwd. Een kenner van de markt: ‘De trend is na een tijdelijke stijging 

zelfs eerder dalend.’ 

Je kunt bij dalende vraag geen pillen blijven produceren en voorraden blijven aan leggen om 

de prijs in stand te houden 

De zegslieden uit het milieu zijn er voor de langere duur niet allemaal gerust op: ‘Je kunt bij 
dalende vraag geen pillen blijven produceren en voorraden blijven aan leggen om de prijs in 
stand te houden. Terwijl  grondstoffen alleen maar schaarser en duurder zullen worden als 

de crisis blijft duren.’  

De eerste tekenen dat de drugseconomie inderdaad niet immuun is voor corona zijn er al. 
‘Er is nauwelijks aanvoer meer van hasj uit Marokko’, weet een bron. De drugs heroïne en gbl 
zijn bovendien wél fors duurder geworden in de crisis. Gbl  schoot omhoog van 90 naar 125 
euro per liter, weet preventiewerker Van Dongen: ‘Verslaafde gebruikers klagen over de slechte 

verkrijgbaarheid ervan.’  

Gbl is de belangrijkste grondstof voor de zeer verslavende drug ghb en wordt sporadisch puur 
gedronken. Oorzaak van de prijsstijging? De gesloten grenzen van Polen, waar de meeste gbl 

vandaan komt. 

Wat er op deze twee kleine nichemarkten gebeurt, raakt grote drugsbaronnen niet echt, maar 
is wellicht een voorbode voor wat bulkmarkten te wachten staat als de pandemie aanhoudt. 
Hoe coronabestendig de criminele drugswereld  echt is, blijft hoe dan ook koffiedik kijken. 
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Directeur Ad van Mierlo van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is er niet gerust op. ‘De 
drugsgerelateerde criminaliteit laat zich nergens door stoppen, zelfs niet door het coronavirus 
of de daarmee samenhangende maatregelen. Niet dat dit niet te verwachten was, want de 
flexibiliteit en aanpassingsvermogen van criminelen is nu eenmaal erg groot’, schrijft hij in 

een circulaire. 

Europol, de overkoepelende Europese politieorganisatie, voorziet dat door lockdowns en 
ontregelde toeleveringskanalen de ‘dynamiek van vraag en aanbod’ op de drugsmarkt 
verandert. De politiedienst verwacht dat er tekorten ontstaan aan grondstoffen die gevolgen 
zullen hebben voor de productie-omzet en drugsprijzen: ‘Met als gevolg dat het risico op 

drugsgerelateerd geweld doen toenemen.’ Bron: bndestem.nl, 9 mei 2020. 

Bron van corona: vismarkt of lab? 

  

Kwam het coronavirus van een Chinese vismarkt, of ontsnapte het uit een viruslaboratorium? 
De geheimzinnigheid waarmee Peking de vraag bejegent, maakt hem des te klemmender. 

Daarbij komt dat er concrete aanwijzingen zijn voor het laboratoriumscenario.  

Terwijl de wereld knokt om de verspreiding van het coronavirus te stoppen, is er nóg een 
oorlog gaande: die over de vraag naar de oorsprong ervan. Is dat werkelijk de vismarkt in de 
Chinese stad Wuhan, of speelde daar toch iets anders? De Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was vorige week stellig: „Ik kan u verzekeren dat er 
aanzienlijk bewijs is dat het virus uit een lab in Wuhan komt.’ Vervolgens liet hij na om dat 

bewijs op tafel te leggen.  

Van de Amerikaanse veiligheidsdiensten krijgt Pompeo vooralsnog geen steun. Op 30 april 
maakten die bekend dat Covid-19 niet door de mens is gefabriceerd en dat het dus niet uit 
een laboratorium komt. Wel voegden ze eraan toe dat nader onderzoek nodig was om het 

laatste volledig uit te sluiten.  

De Chinezen doen de beschuldiging af als het moedwillig in de lucht houden van een 
samenzweringstheorie. Ook de hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 
Tedros Adhanom Ghebreyesu, ziet naast de pandemie een „infodemie’ opduiken: het 

rondwaren van nepnieuws over de oorsprong van het virus.  
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Toch blijven berichten over een viruslab-incident opduiken. De Amerikaanse krant The 
Washington Post kwam er op 1 april mee en ook onderzoekers van de alom gerespecteerde 
Amerikaanse denktank The Bulletin of the Atomic Scientists houden het labscenario als 

mogelijkheid open.  

Op 24 januari beschrijft een groep Chinese wetenschappers voor het eerst de 
coronabesmettingen in Wuhan. Ze concluderen dat dertien van de veertien patiënten geen 
contact hadden met de vismarkt. Tegenover het blad Science laten ze weten ‘dat die markt 
zeker niet de enige bron kan zijn.’  

Nieuwszender Al Jazeera bericht medio februari dat Chinese microbiologen in een 
onderzoeksverslag melding maken van incidenten met vleermuizen in één van de twee 
viruslaboratoria in Wuhan, het Wuhan Center for Disease Control (CDC), dat nog geen 300 
meter af ligt van de vismarkt. Zo zou een medewerker tijdens een onderzoek met urine van 
een levende vleermuis zijn besproeid. De rapporteurs stellen dat de oorsprong van het 

coronavirus mogelijk uit het lab in Wuhan komt.  

In 2018 bezoeken Amerikaanse diplomaten diverse keren het andere virologische lab in 
Wuhan, het Instituut voor Virologie. Ze constateren dat er een serieus tekort is aan goed 
getrainde onderzoekers om veilig te kunnen werken. Nadrukkelijk wordt gesproken van een 
risico op een pandemie. Bijna tegelijkertijd publiceert een van de hoofdonderzoekers in 
Wuhan, Yuan Zhiming, een artikel waarin hij in het algemeen de tekortkomingen in Chinese 

viruslaboratoria aan de kaak stelt.  

Misschien wel het meest verontrustend is de geheimzinnigheid waarmee de Chinese 
autoriteiten spreken over de oorsprong van het virus. Onderzoeksjournalisten die over het 
virus publiceerden werden de mond gesnoerd en na de uitbraak moesten alle hierboven 
genoemde studies en verslagen ‘op zwart’. Vorige maand werd bekend dat alle publicaties over 
de oorsprong van het virus vooraf door diverse staats- en partijcommissies gescreend dienen 
te worden. Wie zich daaraan onttrekt, kan rekenen op zware bestraffing. Al op 14 februari 
kondigde president Xi Jinping aan dat de veiligheidsmaatregelen binnen de viruslaboratoria 

aangescherpt moesten worden.  

Iemand die ervan overtuigd is dat het coronavirus niet van de vismarkt, maar uit het 
laboratorium komt, is de Amerikaanse prolife-activist en Chinakenner Steven Mosher. Op de 
website van LifeSite News stelt hij het werk van dr. Shi Zhengli aan de kaak. Als onderzoeker 
aan het Instituut voor Virologie in Wuhan zou Shi een sleutelrol hebben gespeeld bij het 
‘maken’ van het type coronavirus dat nu rondwaart, Covid-19. De ‘vleermuisvrouw’ wordt door 

Mosher nog net niet neergezet als boosaardige gifmengster.  

Al vele jaren is Shi bezig met het combineren van genetisch materiaal uit vleermuisvirussen, 
waaruit dan nieuwe hoogst besmettelijke en gevaarlijke virussen voortkomen – een proces dat 
in de wetenschap bekend staat als ‘Gain-of-Function-Research’ (GOFR). Veel werk publiceerde 
ze, veel ook niet, beweert Mosher en dat betrof ook de kweek van Covid-19, dat in 2013 al 
bestond onder de naam RaTG-13. Pas nadat dit nieuwe virus in de herfst van 2019 per 
ongeluk vrijkwam, liet Shi het registreren, zij het met onjuiste codes om de oorsprong ervan 

onbekend te houden.  

Een van de twee viruslaboratoria in Wuhan, het Instituut voor Virologie, werd in 2018 
operationeel als lab van het type BSL-4 (Biosafety Level Four). Daar wordt gewerkt met de 
meest gevaarlijke ziekteverwekkers (pathogenen). De bouw maakte deel uit van een Chinees 
programma om tot 2025 zo’n vijf tot zeven van zulke BSL-4 laboratoria verspreid over het land 
neer te zetten. Om veiligheidsredenen staat het hoog boven de rivierbedding van de Yangtse, 
die door Wuhan stroomt, en kan het een aardbeving van 7 op de schaal van Richter doorstaan. 
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Bij de bouw, inrichting en de opleiding van personeel is nauw samengewerkt met het Jean 

Merieux BSL-4 laboratorium in de Franse stad Lyon.  

De Amerikaanse microbioloog Richard Ebright had in 2017 twijfels over het nut van zoveel 
viruslabs in China. Het zou meer een kwestie zijn van prestige dan van medisch nut. Wat ook 
meespeelt: biologische oorlogsvoering. Viruslabs hebben altijd een dubbelfunctie: civiel én 
militair gebruik. Dat in februari een topexpert in biologische oorlogsvoering generaal Chen Wi 
hoofd werd van het BSL-4 lab in Wuhan wijst ook in de richting. Bron: Reformatorisch 
Dagblad, 8 mei 2020.  

Directeur ‘verdacht’ virusinstituut Wuhan reageert voor het 
eerst op wilde complottheorie coronavirus 

Een in opspraak geraakt laboratorium in de Chinese stad Wuhan heeft na lang zwijgen dan 
toch gereageerd op een veel gedeelde complottheorie dat het nieuwe coronavirus daar is 
ontstaan. 

 

Yuan Zhiming, vicedirecteur van het Wuhan Instituut voor Virologie, zei gisteren in een 
interview met de Chinese staatsomroep CGTN dat zijn laboratorium slachtoffer was van een 
‘samenzweringstheorie’ en valse verklaringen van politici in de Verenigde Staten. 
Tegenstanders van China waren er op uit om het land zwart te maken en de wereld te 
‘verwarren’ met onzinverhalen. Hij ontkende dat het gecompliceerde coronavirus door de mens 
is veroorzaakt omdat de wetenschap daarvoor de kennis zou ontberen. 

 De wildste verhalen over het instituut in Wuhan - bijvoorbeeld dat een vleermuizenvirus daar 
werd onderzocht en door een besmette medewerker per ongeluk verspreid - doen al een tijdje 
de ronde in met name de sociale media, maar het is nu voor het eerst dat er een openbare 
reactie komt van iemand van het instituut. ‘Wij zijn degenen die virussen onderzoeken. We 
weten welk onderzoek hier gaande is. Wij hebben een strenge gedragscode en strikte controles 
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bij ons onderzoek. Dit virus kan op geen enkele manier van ons afkomstig zijn’, aldus Yuan 
Zhiming die als microbioloog en biotechnologie-expert is opgeleid en heeft gewerkt in 

Frankrijk, Denemarken en de Verenigde Staten.  

Het virologielab van Wuhan doet samen met andere instituten in de stad onderzoek naar 
gevaarlijke, zeer besmettelijke,  ziekten en heeft actief samengewerkt met de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere instellingen van de Verenigde Naties. Nog 
steeds is er intensieve samenwerking met wetenschappers over heel de wereld om tests en 
vaccins voor COVID-19 voor te bereiden, benadrukken de Chinezen. 

Dr. Yuan Zhiming begreep wel hoe het verhaal de wereld in was geholpen, aangezien het 
laboratorium midden in Wuhan staat, de miljoenenstad die het epicentrum was van de 
besmettingen in China. ‘Ik snap de associatie, maar het zijn geruchten waarmee mensen 

opzettelijk worden misleid.’ 

Het vuurtje dat er iets heel erg niet klopt aan het officiële Chinese verhaal wordt al een tijd 
opgestookt vanuit Amerika. Meerdere complotversies doen de ronde. De Amerikaanse 
kwaliteitskrant The Washington Post kreeg een document in handen dat zou aantonen dat 

Amerikaanse wetenschappers die het instituut in 2018 hadden bezocht bepaald niet gerust 
waren over de veiligheid in het laboratorium in de Chinese stad Wuhan. De vrees was in grote 
lijnen dat er mogelijk ooit een van de experimenten verkeerd zou gaan, mede vanwege 
onvoldoende gekwalificeerd personeel, met alle gevolgen van dien. Volgens Yuan Zhiming heeft 
The Washington Post het helemaal verkeerd. ‘Ze hebben geen kennis hierover, geen enkel 
bewijs. Het is speculatie’. De vicedirecteur vermoedt dat er destructieve krachten bezig zijn 
het wetenschappelijke onderzoek in China ‘te ondermijnen‘.  

 
 

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. © AFP 

 

Vooral in de Verenigde Staten worden vraagtekens geplaatst achter het Chinese verhaal. 
President Trump speelt regelmatig met het idee dat er meer achter de oorsprong van het virus 
moet zitten, vooral nu hem in eigen land het vuur aan de schenen wordt gelegd over zijn eigen 
aanpak van de pandemie.  Tot grote ergernis in China bleef hij het virus nadrukkelijk ‘China- 
of Wuhan-virus’ noemen. De officiële naam is COVID-19.  

Trump vertelde gisteren opnieuw dat ‘er veel vreemde dingen gebeuren’ met betrekking tot de 
oorsprong van de pandemie en dat de Amerikaanse onderzoeken aan de gang waren. Volgens 
de Amerikaanse president zou de WHO afweten van vermeend geknoei door de Chinezen over 
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de oorsprong van de pandemie. ‘We zullen de vreselijke situatie die zich in Wuhan heeft 
afgespeeld heel nauwgezet onderzoeken’, aldus Trump.   

Trumps minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, gooide deze week nog eens olie op 
het vuur. ,,We weten dat ze over labs beschikken in Wuhan. En we weten dat het virus 
ontstond in Wuhan. Die dingen samen. De Chinezen moeten nu echt de ware toedracht delen.’ 
Maar bewijzen dat wat werd gevreesd deze keer inderdaad zou zijn gebeurd werden niet door 
Pompeo geproduceerd.  

 

 
 

De verdachte Huanan Seafood Market, in Wuhan. © EPA 

Het in opspraak geraakte instituut - dat zich vlakbij de verdachte Huanan-vismarkt bevindt - 
zou een slechte reputatie hebben vanwege rammelende veiligheidsvoorschriften. Zo zou ook 
in de Chinese media al eens zijn beschreven hoe een onderzoeker een keer in quarantaine 
moest nadat de vleermuizen die hij bestudeerde hem hadden aangevallen. Het instituut werd 

in 2017 in samenwerking met Frankrijk geopend. 

In onderzoeksinstituten in Wuhan onderzoeken wetenschappers inderdaad gevaarlijke 
ziektes, bijvoorbeeld het dodelijke ebola. Het betreffende instituut beschikt over het hoogst 
mogelijke beveiligingsniveau voor dergelijk onderzoek, maar volgens de Amerikanen die langs 
waren geweest waren er ‘onnodige risico’s werden genomen’, dat ‘de bestudeerde virussen een 
risico op een nieuwe SARS-achtige pandemie vormen’, en ‘er een tekort aan goed opgeleide 
onderzoekers is om dit lab veilig te laten werken’. Bewijzen voor dat alles zijn nooit geleverd, 
maar ook een Franse wetenschapper zei gisteravond op de Franse televisie ook te twijfelen 

over het niveau van sommige wetenschappers in het instituut. 

Amerikaanse inlichtingendiensten onderzoeken volgens Trump nog steeds of het coronavirus 
niet toch per ongeluk is voortgekomen uit het onderzoekslaboratorium van Wuhan. Dat zou 
zijn gebeurd terwijl daar ziekten in vleermuizen werden onderzocht, zo wil het verhaal. Een 
theorie is dat een Chinese laborant per ongeluk met het virus besmet zou kunnen zijn geraakt 
en het daarna zonder het zelf te weten heeft verspreid in de stad. ‘Het is niet waarschijnlijk, 
maar het zou kunnen’, aldus een bron vandaag tegen de Amerikaanse zender CBS. De 
woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Zhao Lijian herhaalde 
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afgelopen week nog eens dat de WHO herhaaldelijk had gezegd dat er geen bewijs is dat het 
virus in een laboratorium zou zijn gemaakt. ‘Veel bekende medische experts in de wereld 

denken ook dat het verhaal uit de lucht is gegrepen’, aldus Zhao Lijian. 

Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, de Fransman die in 1983 hiv ontdekte en daarvoor de 
Nobelprijs kreeg, beweert dat het nieuwe coronavirus niet van natuurlijke oorsprong is en in 
een laboratorium moet zijn ontstaan. Montagnier, die ook berucht is omdat hij graag heftige 
standpunten inneemt in grote polemieken, claimt dat Covid-19 wél per ongeluk uit een lab in 
Wuhan is ontsnapt. Volgens de Franse wetenschapper zou het al eerder zijn gebeurd. Het ook 
dodelijke SARS-virus zou zijn ontstaan bij een ongeluk toen de Chinezen werken aan een 

vaccin tegen HIV. Montagnier deed de uitspraken bij de Franse zender CNews. 

Dat de oorsprong van de pandemie zowel door Amerikanen als Chinezen wordt gebruikt om 
elkaar de zwarte kaart toe te spelen is al enige tijd aan de gang. Zo wil een Chinees 
complotverhaal wil dat het Amerikaanse leger het virus heeft losgelaten in China. Ook zou 
het coronavirus een ontsnapt biologisch wapen zijn. Verder doet het verhaal de ronde dat 
Chinese spionnen het virus hebben gestolen uit het Nationaal Microbiologisch Laboratorium 
in het Canadese Winnipeg. Door een ongeluk zou het terecht zijn gekomen op de Huanan 

vismarkt. 

Ook over de reden waarom het virus zou zijn ontwikkeld ontbreekt het niet aan bizarre en 
spannende complottheorieën. Een hele bijzondere is dat de Chinese Communistische Partij 
de eigen bevolking wilde besmetten om overbevolking tegen te gaan. Een andere wil dat het 
virus had door Peking zou worden ingezet tegen de opstandige Oeigoeren. Zowel Amerikanen 
als Chinezen zouden het virus expres hebben losgelaten bij de ander om een biologische oorlog 
uit te vechten met de rivaal. En verder zouden Bill Gates, de salafisten, George Soros en de 
farmaceutische industrie er samen dan wel zelfstandig achter zitten om aan deze pandemie 

te verdienen of de wereld te vernietigen. Bron: AD, 18 april 2020.  

Trump: 'Bewijs dat coronavirus uit lab in Wuhan komt' 

 

 

Wuhan  
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President Trump zegt bewijs te hebben dat het coronavirus afkomstig is van een laboratorium 
in de Chinese stad Wuhan. Deskundigen twijfelen aan het bewijs. Tot nu toe werd 
aangenomen dat het virus ontstaan is op een markt met levende dieren in Wuhan. Toch is 

ook daar twijfel over. 

Op zijn persconferentie liet Trump vannacht weten dat hij er dankzij het bewijs vrijwel zeker 
van is dat het laboratorium in Wuhan de oorsprong is van de virusuitbraak. Inhoudelijk wilde 
hij niet verder op het bewijs ingaan, omdat het onderzoek van de Amerikaanse 
inlichtingendiensten nog loopt. 

Wel stelde Trump dat het virus door een opeenstapeling van fouten kan zijn ontsnapt of dat 
het virus zelfs met opzet is verspreid. Het virologisch instituut in Wuhan heeft alle 
aantijgingen van Trump ontkend. 

De meeste gezondheidsexperts gaan ervan uit dat het virus ontstaan is op een markt in 
Wuhan waar levende dieren werden verkocht. Het virus zou van dier op mens zijn 
overgesprongen. Toch komen er steeds meer twijfels over deze theorie.  

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een man die op 1 december symptomen van het 
virus vertoonde, de eerst bekende besmette patiënt was. In tegenstelling tot veel andere 
mensen die tot de eerste groep patiënten behoorden, was hij niet op de beruchte markt 
geweest.  

 

De beruchte markt in Wuhan is inmiddels weer open 

 

Toch kan het virus wel degelijk van de dierenmarkt afkomstig zijn. Binnen de Amerikaanse 
inlichtingendiensten zijn er ook experts die zeggen dat het virus onmogelijk door de mens zelf 
kan zijn gecreëerd.  

Omdat er nog zoveel onduidelijk is over de oorsprong van het virus, roepen steeds meer 
partijen op tot een onafhankelijk onderzoek. En dat is tegen het zere been van China. Dat 
land wil zelf onderzoek doen en houdt tot dusverre iedereen op afstand.  
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China weigert daarbij onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie te laten meekijken. 
Zij krijgen geen toegang tot het land. Die houding kan niet alleen rekenen op kritiek van 
de WHO, maar ook van meerdere internationale partijen.  

Zo hebben onder meer de Europese Unie, de Verenigde Staten en Australië zich al 
uitgesproken voor een internationaal onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van Covid-
19.  

 
 
De Australische premier Morrison pleit voor een onafhankelijk onderzoek 
 
Met name Australië is fel tegenover China. Volgens de Australische premier Morrison is het 
volkomen redelijk om een onafhankelijk onderzoek te eisen voor een virus dat 
honderdduizenden levens heeft geëist en de wereldeconomie heeft platgelegd.  

Maar China wil dat helemaal niet. Het land zegt dat een internationaal onderzoek gebaseerd 
is op vooroordelen. China probeert met alle macht om de schuld voor het ontstaan van het 
coronavirus af te wentelen. Het land dreigde Australië daarom met sancties, maar premier 
Morrison zwicht niet onder die druk.  

In een paginagrote advertentie in Het Financieele Dagblad ontkent de Chinese ambassadeur 
in Nederland dat het virus afkomstig is uit een laboratorium in Wuhan. Xu Hong schrijft dat 
onverantwoordelijke politici en media op dit moment geruchten verspreiden. De ambassadeur 
stelt dat het virus mogelijk is overgesprongen van dier op mens. China zou de uitbraak van 
het virus ook nooit hebben willen verhullen.  

In de advertentie onder de kop 'Open brief aan de Nederlandse vrienden' prijst hij de 
Nederlandse aanpak van de coronacrisis. Zijn collega's en hijzelf applaudisseren voor 
Nederlanders met een vitaal beroep, zoals de zorgmedewerkers.  

Niet alleen Australië en China vliegen elkaar in de haren, ook veel andere landen liggen op dit 
moment in de clinch met Peking. De Amerikanen, die zelf dus wel onderzoek doen in Wuhan, 
pleiten voor hardere sancties. Volgens president Trump had China de wereld na de uitbraak 
ook veel eerder moeten waarschuwen. 

Ook Frankrijk, Duitsland en de Europese Unie werden onder druk gezet om een kritisch 
rapport over Chinese desinformatie over het virus af te zwakken. Al deze landen roepen nu 
steeds harder om een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van het virus. Bron: RTL 
nieuws, 1 mei 2020.  
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De vijf meest krankzinnige complottheorieën over corono 

Militaire laboratoria, de salafisten, een thrillerschrijver uit 1981 en natuurlijk Bill Gates. De vijf 

meest krankzinnige complottheorieën over het coronavirus.  

 

Bill Gates  

De Turkse garagehouder in Oost vertrouwt het niet helemaal. ‘Al die vergaande maatregelen. 

Alleen om een paar ouderen te redden? Nee, de overheid weet hier meer van. 

Wat dan precies, weet hij ook niet zo snel. 

Het is de kern van elke complottheorie. ‘Men’ verzwijgt iets. In de regel zijn er dan drie 
hoofdrolspelers. De overheid heeft een snood plan, de wetenschap laat zich voor het karretje 

spannen en de media weten ervan, maar worden van hogerhand gesommeerd te zwijgen. 

Hoe groter de ramp, hoe groter het complot. Zie 9/11 (dat was de Amerikaanse regering zelf), 
zie de moord op president Kennedy (de CIA, de maffia en de militaire industrie samen). Dat 
deze wereldwijde crisis wordt veroorzaakt door iets simpels als een vleermuisvirus uit China, 

dat geloven alleen de blinden, de naïeven, de useful idiots. 

En daarom, de vijf meest krankzinnige complottheorieën over het coronavirus op een rij. 

1. Militaire laboratoria 

Het coronavirus is een ontsnapt biologisch wapen. Diezelfde theorie ging ook al rond over sars 
en ebola. Chinese spionnen hebben het virus gestolen uit het Nationaal Microbiologisch 
Laboratorium in het Canadese Winnipeg, en meegenomen naar het Wuhan Instituut voor 
Virologie. Daar is het virus ontsnapt en zo’n dertig kilometer verderop terecht gekomen op de 

Huanan vismarkt. 
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Over de reden waarom het virus is ontwikkeld, lopen de complottheorieën uiteen. Het kan zijn 
dat de Chinese overheid de eigen bevolking wil besmetten om overbevolking tegen te gaan – 
een populaire theorie bij elke rampspoed. Het kan ook dat Amerikanen met het virus een 
biologische oorlog tegen China willen beginnen (of andersom). En als er geen andere directe 
verdachte is, dan is daar altijd nog de farmaceutische industrie. Die is per definitie zeer gebaat 
bij welk virus dan ook, want een virus betekent vaccins en dat betekent patenten en dat is 
allemaal financieel gewin. 

2. Dean Koontz 

Dean Koontz, een Amerikaanse thrillerschrijver, heeft het allemaal al in 1981 voorspeld. Zijn 
sciencefictionroman The eyes of darkness gaat over een biologisch wapen met de naam 

Wuhan-400. Dat kan natuurlijk geen toeval zijn. Het virus veroorzaakt ‘een zware 
longontstekingachtige ziekte’, die longen en bronchiale buizen aanvalt en ‘alle bekende 

behandeling weerstaat’. 

Overigens is het fictieve Wuhan-400 in 100 procent van de besmettingen dodelijk en dat 
binnen 24 uur. De hersenstam van de slachtoffers wordt uiteindelijk aangetast ‘als een zuur’. 
Dat is toch anders bij Covid-19. Verder maakt Wuhan-400 per ongeluk een kind helderziend. 
Ook daar zijn bij Covid-19 nog geen gevallen van bekend. 

De auteur heeft nog niet gereageerd op de commotie.  

3. Bill Gates 

Bill Gates en zijn vrouw Melinda hebben het patent op het nieuwe coronavirus. Het is 
geregistreerd bij het Europees Octrooibureau onder nummer EP3172319A1 – voor wie dat wil 
dubbelchecken. De Bill en Melinda Gates Foundation heeft eind vorig jaar de uitbraak al 
gesimuleerd. Die oefening heette Event 201 en de voorspelling was: ‘Tot 65 miljoen mensen 

zullen binnen achttien maanden sterven’. 

Het verhaal ligt iets genuanceerder. Het Britse Pirbright Instituut, waarvan Gates inderdaad 
een van de sponsoren is, doet onderzoek naar een vaccin tegen bronchitis bij kippen en koeien 

en naar virussen die kunnen overspringen van vee op de mens. 

Het citaat van de vijfenzestig miljoen doden komt uit een simulatie van een fictieve pandemie, 
eveneens gesponsord door de Gates Foundation. Er staat nadrukkelijk vermeld dat het geen 

voorspelling is. 

Gates heeft trouwens een paar jaar geleden ook al ebola gelanceerd.  

4. Salafisten 

De salafisten zitten achter het coronavirus. Het is de volgende stap van de islamisering van 

de wereld. 

Door de dreiging van het virus gaan steeds meer mensen gezichtsbedekking dragen. In feite 
dragen ze dan al bijna een boerka. Zo wordt gezichtsbedekking in het straatbeeld steeds 

normaler en neemt de acceptatie van de islamitische wetten toe. 
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Het virus is met oliegeld gecreëerd in geheime laboratoria – daar zijn ze weer – en eerst 
losgelaten in China, als experiment. Nu is het echte doel aan de beurt: Europa en Amerika. 

Afrika heeft geen prioriteit, want daar wordt de islam vanzelf al steeds groter. 

5. Robert Jensen 

De nieuwste ster aan het complotfirmament: Robert Jensen, tegenwoordig YouTuber met 
zijn De Jensen Show, doet het goed op Twitter. Jensen waarschuwt dat nu gebeurt waar hij 

altijd al bang voor was: de overheid neemt al deze drastische maatregelen om de vrijheden 
van burgers zoveel mogelijk in te perken. Dat zal in de toekomst wel vaker gebeuren: ‘We 
zullen voelen hoe het is om onder onderdrukkende maatregelen te leven.’ Zonder het nieuwe 
coronavirus zou het volk deze maatregelen namelijk nooit accepteren. 

Als bijvangst krijgen ook Wilders en Baudet een veeg uit de pan. Zij maken van het virus ‘een 
politieke tool’ om verkiezingen af te dwingen, met averechts effect. ‘Rechts is totaal in de val 
gelopen van links en het establishment! Ze hebben het weer fantastisch gedaan. Kijk, ik 

onderschat de tegenstander nooit.’ Bron: Het Parool, 20 maart 2020. 

De lagere scholen zijn weer begonnen 

Net als alle scholen, heeft ook de Wegwijzer vanochtend haar deuren weer geopend voor de 
leerlingen. Al was het om 8.30 uur wel rustiger dan normaal, omdat niet iedereen tegelijk 
komt. Directeur Dick Nijzink: ‘Als welkom was de school versierd, zowel binnen als buiten. De 
kinderen en het team hadden zin om weer te beginnen, want echt contact is toch het fijnst. 
Al blijft 1,5 m afstand wel een vereiste. Alle leerlingen van de Wegwijzer ontvingen een gouden 
medaille. Dit omdat ze het zo ontzettend goed hebben gedaan met het thuisonderwijs’. Bron: 

Enters Nieuws, 11 mei 2020. 
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Toespraak van Zijne Majesteit de Koning  

Binnen enkele weken is ons dagelijks leven drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons 

allemaal, in Nederland, in de Caribische delen van het Koninkrijk en in de hele wereld. 
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Het meest getroffen zijn de mensen die ernstig ziek zijn en hun familie. Wij leven intens mee 
met de nabestaanden van de mensen die zijn overleden en met alle corona-patiënten, thuis of 

in een ziekenhuis. 

Wij denken aan U in deze moeilijke tijd. 

De maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen zijn noodzakelijk en ingrijpend. 
Ik begrijp Uw verdriet als U Uw geliefde, Uw moeder, vader, oma of opa niet kunt bezoeken in 
het verpleeghuis. Juist nu wilt U maar één ding: hun hand vasthouden. Troost geven. 

Mensen leveren uitzonderlijke prestaties. Dat geldt natuurlijk voor onze artsen en 
verpleegkundigen. Terecht krijgt U veel waardering uit de hele samenleving. Wij zijn trots op 
onze zorgprofessionals en op de hele medische sector. Duizenden voormalig zorgverleners en 
andere vrijwilligers melden zich spontaan om bij te springen. Fantastisch. 

Wij mogen ook trots zijn op de deskundigen van het RIVM, de GGD’s en op alle andere 
instellingen en experts die ons op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaringskennis 
de weg wijzen. Zij staan onder hoge druk. Het is belangrijk dat we hun ons vertrouwen blijven 
geven en alle aanwijzingen opvolgen. Zij hebben maar één doel voor ogen en dat is dat 
wij samen zo goed mogelijk door deze crisis komen en dat de risico’s voor kwetsbare mensen 

zo klein mogelijk blijven. 

We beseffen ook maar al te goed hoe onmisbaar de mensen zijn die voorkomen dat onze 
samenleving stilvalt. Mensen in de logistiek, de supermarkten, de schoonmaak, de ICT, het 
onderwijs, de kinderopvang, het openbaar vervoer, bij de politie en op al die andere plekken. 

U ‘draagt’ ons door deze moeilijke tijd heen. 

Zonder U gaat het simpelweg niet. Heel veel dank. 

Ons hart gaat ook uit naar iedereen die zich zorgen maakt over de continuïteit van zijn bedrijf. 
Of je nu exporteur bent of ZZP’er, deze situatie komt snoeihard aan. Het is verschrikkelijk om 
je eigen onderneming waar je jarenlang zoveel tijd en liefde in hebt gestoken, in gevaar te zien 
komen. Dat geldt ook voor mensen in de cultuursector die hun mooie projecten nu niet 

kunnen verwezenlijken. 

Ik denk ook aan alle kinderen in Nederland. Ik snap heel goed hoe jullie je voelen. Eerst is het 
misschien spannend om vrij te zijn. Maar dat gaat snel over. Niet naar school kunnen. Niet 

naar voetbal of balletles. Verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Dat is best moeilijk. 

Ook voor ouders! Opeens zit je thuis met het hele gezin. Gedwongen moeten thuiswerken, 
nauwelijks mogelijkheden hebben om er op uit te gaan omdat bijna alles waarop je je 

verheugde is afgelast… 

Dat vraagt nogal wat van ons allemaal. 

Als je onzeker bent of bang, is de behoefte aan contact met andere mensen groot. Je wilt je 
verhaal kwijt. Je wilt het liefst vertrouwde gezichten om je heen. Als het kan samen even de 

zorgen vergeten. 
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In de huidige omstandigheden is dat veel moeilijker geworden. We missen onze vaste patronen 
en vooral de mensen die daarbij horen. Je werkomgeving. De sportclub, de koffieochtend, de 

muziekvereniging, het familieweekend, de kerkdienst. 

Het gemis daaraan maakt deze situatie extra lastig voor iedereen, maar vooral voor mensen 

op leeftijd die kwetsbaar zijn. 

Gelukkig is er heel veel wat we wel kunnen doen. We weten immers allemaal wie er in onze 
directe omgeving aandacht nodig heeft. Dit is iets waar we samen doorheen moeten. Heel veel 

mensen beseffen dat. Ze houden een wakend oog op anderen en helpen elkaar waar het kan. 

Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel! 

Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt. 

Als een bezoekje niet mogelijk is, dan zijn er gelukkig de online communicatiemiddelen, de 
telefoon of de post. En Nederland zou Nederland niet zijn als niet overal mensen spontaan in 

actie zouden komen. 

Buurtgenoten die klaarstaan voor het woonzorgcentrum in de wijk. Mensen die zich als 
vrijwilliger aanmelden bij een hulplijn. Studenten die zich als kinderoppas aanbieden bij 
ouders met vitale beroepen. Corona maakt ongelofelijk veel daadkracht, creativiteit en 

medemenselijkheid los. 

Het zijn die eigenschappen die we heel hard nodig blijven hebben, niet alleen nu, maar zeker 
ook later als de omstandigheden misschien nog uitdagender worden. 

U allen zorgt ervoor dat ondanks de verlamming van het openbare leven, het hart van onze 
samenleving blijft kloppen. Alertheid, solidariteit en warmte: zolang we die drie vasthouden 

kunnen we deze crisis samen aan, ook als het wat langer gaat duren. 

2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Iedereen heeft zijn 
eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel 
van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden.  Bron: 
Koninklijk Huis.nl, 20 maart 2020. 

Moederdag 2020: thuis en op afstand 
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Vandaag, zondag 10 mei is het Moederdag. Het wordt dit jaar een Moederdag thuis of op 

afstand. 

Traditioneel worden moeders op de tweede zondag van het jaar in het zonnetje gezet. Dit jaar 
zal het anders zijn dan andere jaren door de coronacrisis. 

Een ontbijtje op bed, een bloemetje en bovenal gezelligheid, een dag om je moeder te 
verwennen, kan als je bij je moeder in huis woont. 

Voor alle moeders die de kinderen al een aantal weken niet gezien hebben, is het een zware 
dag, een Moederdag op afstand. Ouderen in verpleeghuizen kunnen al een aantal weken geen 
bezoek ontvangen door het coronavirus. 

Op afstand even langsrijden of bezoekje brengen, een belletje, even videobellen maakt de 
afstand iets kleiner. De laatste weken werden suggesties gedaan zoals bijvoorbeeld een 
ontbijtje laten bezorgen of maak een cadeaupakketje en lever deze af. 

De laatste jaren werd vaak een symbolisch cadeau gegeven, zoals een lange wandeling, er op 
uitgaan of een film samen kijken. 

In ieder geval zal deze Moederdag anders zijn dan andere jaren op anderhalve meter afstand. 

Wij wensen alle moeders in Nederland ondanks deze coronatijd een hele fijne Moederdag. We 
denken aan u. bron: Groningen nieuws.nl, 10 mei 2020.  

Coronavirus treft afdeling Parkhuis: op één na alle bewoners 
besmet 

Het Parkhuis is verrast door de snelheid waarmee het coronavirus zich heeft verspreid binnen 
een afdeling van het Dordtse verpleeghuis. Daar is bij vrijwel de hele afdeling, op één bewoner 
na, Covid-19 vastgesteld. 

Lange tijd wist het Parkhuis de besmettingen buiten de deur te houden. Toen op 30 april de 
eerste bewoner positief getest werd, nam het verpleeghuis onmiddellijk maatregelen. De 
afdeling werd in quarantaine geplaatst: bewoners mochten de afdeling niet meer af en 
personeel werkte met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en 

handschoenen. 

Toch verspreidde het virus zich snel. ‘Normaal test je alleen bij symptomen, nu hebben we 
iedereen van deze afdeling getest’’, vertelt woordvoerder Yone van Beek. Veel bewoners van de 
afdeling testten positief. Om te voorkomen dat het virus zich verder zou verspreiden op de 
hoofdlocatie werd op 4 mei besloten de gehele afdeling te verplaatsen naar de nieuwbouw, die 

nog niet in gebruik was. 
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Bewoners met een coronaverdenking verhuisden naar de benedenverdieping, waar zij in 
isolatie werden verpleegd. De andere bewoners kregen een plekje op de verdieping erboven. 

Op 6 mei bleken echter alle bewoners, op één persoon na, besmet te zijn.  

Ook een aantal medewerkers zonder gezondheidsklachten werd positief getest. ‘Ondanks dat 
we weten dat verspreiding bij onze bewoners heel snel kan gaan, omdat afstand houden aan 

velen niet uit te leggen is, is dit gehele proces veel sneller verlopen dan wij hadden verwacht.’ 

Inmiddels is ook bij enkele bewoners van andere afdelingen op de hoofdlocatie het coronavirus 
vastgesteld. Ook zij zijn naar de nieuwbouw verhuisd. Hoe het met de besmette bewoners 
gaat? ‘Wisselend’’, zegt Van Beek. ‘Een aantal mensen heeft heel weinig klachten en sommigen 

zijn heel ziek.’ 

Volgens de laatste cijfers op de website zijn vijftig medewerkers getest. Elf van hen bleken het 
coronavirus daadwerkelijk onder de leden te hebben. Met hen gaat het, naar omstandigheden, 
goed, zegt Van Beek. ‘Er zitten ook collega’s bij die alweer hersteld zijn.’ Vooralsnog leidt het 
dus niet tot personele problemen. ‘Wel is het voor de medewerkers op de nieuwbouwlocatie 
heel anders werken natuurlijk dan op een compleet gezonde afdeling.’’ Binnenkort opent het 
Parkhuis een speciaal telefoonnummer, waar mensen terecht kunnen met vragen over het 

coronavirus en de situatie binnen het verpleeghuis. Bron: AD, 11 mei 2020. 

Coronaverpleegkundige Claudia schetst onthutsend beeld van 
haar werk: ‘Het is soms mensonterend’ 

Wat troostende woorden voor de echtgenote van een stervende, even naast het bed van een 
angstige patiënt zitten, iemand naar de wc helpen. Allemaal taken die normaal gesproken tot 
Claudia’s verpleegsterpakket behoren, maar op een corona-afdeling is daar soms nauwelijks 
tijd en mogelijkheid voor. Al weken voelt Claudia zich tekortschieten in alles wat ze doet. Dat 
is ze als betrokken verpleegster in het IJsselland ziekenhuis niet gewend. Maar coronatijden 
dwingen haar tot het stellen van prioriteiten, waarbij ze zaken moet schrappen die eigenlijk 
ook gewoon heel belangrijk zijn. ‘Wat er nu gebeurt is soms mensonterend. Maar het ís gewoon 
niet anders, de druk is te hoog. En hoewel het rustiger wordt, voelt het nog steeds als dweilen 

met de kraan open.’ Bron: AD, 10 mei 2020. 
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De Sliedrechtse verpleegkundige Claudia Zwanink (25) was wel wat gewend bij oncologie, 
maar wat ze op de corona-afdeling meemaakt tart elke verbeelding. ‘Mensen happen angstig 
naar adem, zijn doodsbang op de IC terecht te komen, te sterven. En wij hebben weinig tijd 
om ze gerust te stellen.’ 
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Boodschappen doen is riskant in coronatijd, vindt 
meerderheid van Zuid-Holland Zuid  

 

Boodschappen doen is een riskante aangelegenheid, vinden inwoners van Zuid-Holland Zuid. 
Uit onderzoek van het RIVM en de GGD blijkt dat achtenzeventig procent van de 
ondervraagden vindt dat het daarbij met enige regelmaat niet mogelijk is anderhalve meter 
afstand te houden. Dat is vier procent meer dan het landelijk gemiddelde. 

Ook de mensen die buitenshuis moeten werken, vinden het lastiger om voldoende afstand te 
houden dan de gemiddelde Nederlander. Liefst zeventig procent voelt zich qua coronagevaar 
niet helemaal veilig op de eigen werkplek. Dat is vijf procent meer dan gemiddeld in Nederland. 
Een bezoek aan huisarts of apotheek wordt door 38 procent als minimaal enigszins riskant 
ervaren. Ook daarin is de inwoner van Zuid-Holland Zuid  iets bezorgder dan de doorsnee 
Nederlander. Vier van de vijf mensen denken dat afstand houden nuttig is om de verspreiding 

van corona te voorkomen. 

Liefst negenendertig procent van de ondervraagden in de regio verwacht binnen twaalf 
maanden corona op te lopen, bijna de helft van hen zou dat erg vinden. Eén op de tien mensen 
daarentegen meent geen enkel gevaar te lopen. Mochten ze besmet raken, dan vreest 
achtenvijftig procent het virus ook over te zullen dragen op anderen. Landelijk is dat slechts 

tweeënvijftig procent. 

Bij een groot aantal rokers en drinkers blijkt corona slecht voor de gezondheid te zijn nog 
voordat ze de ziekte krijgen. Eén op de drie rokers is (veel) meer gaan roken. Eén op de vijf 
alcoholgebruikers drinkt meer dan voorheen. Eén derde van de mensen geeft aan angstiger of 
somberder te  zijn, een vijfde heeft sinds de uitbraak van de pandemie meer slaapproblemen. 
Opmerkelijk: veertien procent van de inwoners van Zuid-Holland heeft juist minder last van 
stress. 

Ruim de helft zegt minder te bewegen dan voor corona, één op de vijf mensen zegt minder 

gezond te eten. Bron: AD, 11 mei 2020. 
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Gelukkig zijn de kappers weer open: dit waren jullie 
dramatische coronakapsels 

Feest! Vandaag openen de kappers weer hun deuren. Voor sommigen betekent het alleen wat 
dooie puntjes wegwerken, maar voor anderen betekent het verlossing: eindelijk af van dat 
dramatische coronakapsel! 

‘Laten we zeggen dat herstelwerkzaamheden uitvoeren met een tondeuse ook een vak apart 
is’ vertelt Eric uit Vianen. Hij besloot voor deze drastische oplossing te gaan, maar (zoals op 

de foto in de fotoslider te zien) ging dat niet geheel van een leien dakje.  

Hij was niet de enige: velen met hem gingen voor een noodoplossing: staartjes bijvoorbeeld, of 
wasknijpers erin, of toch maar alles millimeteren. Weer anderen besloten hun woekerende 
haardos lekker z'n gang te laten gaan. 

Hoe dan ook, het resultaat was vaak niet bepaald een succes. Het levert wel een aantal 
hilarische plaatjes op.  Bron: AD, 11 mei 2020. 

 

Kappers mogen weer aan de slag. En dat is te merken: bij de kapsalons staat de telefoon 
roodgloeiend. „We beginnen in ploegendiensten, om zoveel mogelijk mensen te kunnen 

knippen’, zegt Jeanette Koops van kapsalon Silhouet in Veendam. 

De kapperszaak is aangepast om veilig te kunnen knippen en te werken. Tussen de 5 en 7,5 
duizend euro hebben Richard en Jeannette Koops geïnvesteerd: in schermen, in 
beschermingsmiddelen in nieuw materieel. Maandag gaan ze los, zoals ze veel van hun 

collega’s. 

Jeannette Koops heeft nauw contact met andere collega’s. Ze zit in de werkgroep van de 
branchevereniging van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) die landelijke 

richtlijnen heeft opgesteld voor kapsalons. 
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‘Ik ga er van uit dat de meeste kappers weer open gaan. Liefst had ik gezien dat kappers iets 
meer tijd hadden gekregen om zich voor te bereiden. In veel zaken moet nog veel gebeuren 
willen ze maandagmorgen open kunnen. Maar er wordt hard gewerkt. Kappers zijn inventief 

en creatief. Ik denk dat het de meesten zal lukken.’ 

Tien kappers hebben Jeannette en Richard Koops in loondienst. De sluiting hakte er, zacht 
uitgedrukt, behoorlijk in. ‘Ook als we open zijn, moet je rekening houden met een omzetverlies 
van zeker 20 procent. Je kunt je vloeroppervlakte niet optimaal benutten. Het is één klant per 
tien vierkante meter en altijd anderhalve meter afstand. Verder hebben we twee zogeheten 
knipeilanden in de zaak. Dat zijn kaptafels waaraan klanten niet naast elkaar maar tegenover 

elkaar zitten. Natuurlijk zijn ze met schermen volledig van elkaar gescheiden.’ 

Zo zijn er meer maatregelen genomen. De zaak is zo heringericht dat iedereen zich aan de 
richtlijnen kan houden. ‘We nemen geen risico’s. We vragen klanten of ze klachten hebben, 
hoe het met ze gaat en of ze in aanraking zijn geweest met mensen die ziek zijn geweest. Bij 
twijfel hebben we een hoofdthermometer achter de hand.’ Na de betrekkelijke rust van de 
afgelopen weken, is het vanaf maandagmorgen poot aan. Van maandag tot en met zaterdag is 
de zaak open van acht tot acht en wordt er in twee ploegen gewerkt. ‘Op afspraak’, zegt 
Jeannette Koops. En de agenda zit barstensvol. ‘De telefoon en de app gaan constant door.’ 

Bron: Dagblad van het Noorden, 11 mei 2020. 
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Nog altijd meer sterfte door corona dan RIVM-cijfers weergeven 

 

Nog steeds sterven er meer mensen in verband met het coronavirus dan terug te vinden is in 
de officiële RIVM-cijfers. In de week van 27 april tot en met 3 mei overleden er bijna 3300 
mensen in Nederland, meldt het CBS in samenwerking met het RIVM. Dat waren er 550 meer 
dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. 

In dezelfde week kreeg het RIVM 400 meldingen van overlijdensgevallen van mensen die 
positief waren getest op corona. Dat betekent dat er vermoedelijk zo'n 150 mensen niet in de 
RIVM-statistieken terug te vinden zijn, bijvoorbeeld omdat zij thuis zijn gestorven aan covid-
19, zonder dat de ziekte ooit officieel bij ze is vastgesteld. 

Waarschijnlijk is het werkelijke aantal nog iets hoger. Het CBS baseert zich op 
overlijdensberichten en die kunnen achterlopen. Vermoedelijk komen er voor de betreffende 
week 18 nog zo'n 40 tot 80 overledenen bij. 

Op het hoogtepunt van de coronacrisis was deze 'oversterfte' overigens nog aanzienlijk hoger. 
In week 14 (eind maart/begin april) stierven er 5078 mensen in Nederland. De oversterfte was 
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op dat moment ongeveer het dubbele van de meldingen bij het RIVM. Andere goede 
verklaringen voor zoveel extra overlijdens zijn er niet. 

De CBS-cijfers over week 19 komen komende vrijdag. Bron: NOS, 12 mei 2020. 

 

 

IJsland heeft een aantal natuurlijke voordelen in een pandemie: het is een afgelegen 
eilandnatie met een beperkt aantal 'toegangspoorten' en dezelfde bevolkingsomvang als de 
gemeente Utrecht. Maar ook snel optreden door de regering en een voortvarend testbeleid 
behoedden de Atlantische eilandnatie voor het ergste in de coronacrisis.  
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De IJslandse autoriteiten traden in een vroeg stadium voortvarend op. Reizigers die in IJsland 
arriveerden werden al een maand voordat de eerste besmetting op het eiland werd vastgesteld 
in quarantaine geplaatst en getest. Daarnaast zette de regering campagnes op om burgers te 
bewegen hun handen vaak te wassen en sociale afstand te bewaren. 

Vanaf het begin van de uitbraak werd streng contactonderzoek gedaan. Met succes, zei de 
IJslandse chef-epidemioloog Thorolfur Gudnason begin deze maand. Volgens Gudnason was 
60 procent van de mensen bij wie een besmetting werd vastgesteld al in thuisisolatie, omdat 
bekend was dat ze contact hadden gehad met een coronapatiënt. Uiteindelijk kregen zo'n 
twintigduizend mensen opdracht hun woning niet te verlaten. 

IJsland wist een strenge lockdown te vermijden. Basisscholen bleven open, net als sommige 
restaurants en cafés. Er werden wel maatregelen genomen om social distancing te bevorderen, 
zoals de begrenzing van het aantal aanwezigen in een horecagelegenheid en een 2-meterregel. 
Tot een dwingend 'blijf thuis'-advies kwam het niet. Bij grotere uitbraken, bijvoorbeeld die in 
een paar kleine dorpen, werden plaatselijke lockdowns ingesteld, zodat de 
gezondheidsdiensten tijd kregen om ze in kaart te brengen. 

Het middelbaar en hoger onderwijs in IJsland ging begin deze maand weer van start en bijna 
alle bedrijven (met uitzondering van kroegen, sportscholen en zwembaden) mochten ook 
heropenen. Het maximumaantal aanwezigen werd uitgebreid van twintig naar honderd. 

De lijnen tussen de IJslandse maatschappij en politiek zijn kort - iedereen kent iedereen - 
waardoor de IJslandse regering in noodsituaties zonder veel bureaucratische rompslomp kan 
optreden. 

Dat gebeurde bijvoorbeeld begin maart, nadat Kári Stefánsson, directeur van het 
biofarmaceutische bedrijf deCODE genetics, een radioreportage over de sterftecijfers in China 
hoorde. Op dat moment waren in IJsland nog maar drie besmettingen vastgesteld. Hij belde 
de directeur van het IJslandse RIVM, het Bureau voor Gezondheid, en haalde haar binnen 
een paar uur over om in samenwerking met zijn bedrijf een grootschalige testoperatie op te 
zetten. 

Niet om mensen met symptomen of in quarantaine te screenen, want dat gebeurde al in de 
ziekenhuizen, maar om inzicht in de verspreiding van het coronavirus te krijgen, door middel 
van een representatieve dwarsdoorsnede van de bevolking. 

De IJslandse regering maakte begin deze maand bekend binnen zes weken bijna 50.000 
mensen te hebben getest, 13 procent van de totale IJslandse bevolking, meer dan elk ander 
land ter wereld. Het bevolkingsonderzoek door deCODE vond tientallen besmettingsgevallen, 
waarvan een groot deel asymptomatisch. 

Grootschalig testen helpt IJsland niet alleen de verspreiding van het coronavirus onder 
controle te houden, het biedt wetenschappers ook waardevolle inzichten in de 
karakteristieken van het jonge virus - hoe het zich verspreidt, hoe het muteert. Het eiland 
toont zich een goede plek voor corona-onderzoek. 

De voorlopige onderzoeksresultaten laten bijvoorbeeld zien dat 0,6 procent van de IJslandse 
bevolking in de categorie 'stille dragers' viel; mensen met geen of heel milde symptomen. Een 
derde van hen lijkt iemand anders te hebben besmet, wat erop lijkt te duiden dat ook 
asymptomatische patiënten het virus overdragen, al zij het minder vaak dan mensen met 
symptomen. 
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Het totale aantal bevestigde coronabesmettingen in IJsland bedroeg dinsdag 1.801. Het 
sterftecijfer is met tien doden opvallend laag. Sinds het begin van deze maand zijn er drie 
nieuwe ziektegevallen vastgesteld: één op 2 mei en twee op 6 mei.  

De coronacrisis mag op het gebied van volksgezondheid meevallen in IJsland, maar de 
eilandstaat onder de poolcirkel komt niet helemaal met de schrik vrij. De IJslandse economie 
is voor een groot deel afhankelijk van het toerisme, een sector die nog enige tijd plat zal blijven 
liggen. 

IJsland isoleert zich momenteel van de rest van de wereld - en een trip naar spectaculaire 
geisers is een stuk minder aanlokkelijk als die voorafgegaan moet worden door een 
quarantaine van twee weken. Bron: NU.nl, 12 mei 2020. 

 

 

 
Singapore verplicht vanaf dinsdag een digitaal inchecksysteem voor bezoekers voor gebouwen 
waar veel mensen samenkomen, maakt de Singaporese overheid bekend op zijn website. Met 
het systeem, dat SafeEntry heet, wil de stadstaat in verband met het coronavirus kunnen 
achterhalen wie bij elkaar in de buurt zijn geweest. 
 
Onder meer fabrieken en kantoren, supermarkten, kappers, scholen, winkelcentra en hotels 
zijn verplicht om het SafeEntry aan te bieden. Via het systeem worden identificatienummers 
en mobiele telefoonnummers opgeslagen. Mensen die het gebouw willen betreden, kunnen 
hun ID-kaart laten uitlezen of op hun smartphone een QR-code scannen om hun 
aanwezigheid kenbaar te maken. Bedrijven zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat 
mensen die binnenkomen daadwerkelijk geregistreerd worden.  
 
De verplichting volgt nadat Singapore als een van de eerste landen een app bouwde om te 
achterhalen wie bij elkaar in de buurt is geweest: TraceTogether. Via de app kan de 
Singaporese overheid contact opnemen met mensen die mogelijk risico lopen. 
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De app zou echter door minder dan een kwart van de bevolking zijn gedownload. Volgens 
experts is dat te weinig om effectief te zijn. Een coronapatiënt zou namelijk in de buurt kunnen 
komen van anderen, zonder dat zij achteraf gewaarschuwd kunnen worden. 

Singapore telt op dit moment bijna 25.000 bevestigde gevallen van een COVID-19-besmetting, 
aldus de Johns Hopkins University. Het land zag zijn piek van nieuwe gevallen op 20 april, 
waarna het aantal nieuwe bevestigde besmettingen afnam. 

Sinds twee weken ziet het land echter regelmatig een toename van het aantal nieuwe 
besmettingen. De stadstaat kondigde op 21 april aan de beperkingen geleidelijk op te heffen. 
Onder meer kantoren en fabrieken gaan gefaseerd, en onder voorwaarden, weer open. 
SafeEntry werd vanaf 23 april al deels beschikbaar. 

Het nieuwe inchecksysteem is niet verplicht voor drogisterijen en kleine winkels, maar de 
overheid moedigt het gebruik daar wel aan. Voor restaurants en cafés geldt ook geen 
verplichting, omdat in Singapore alleen afhalen en bezorgen mogelijk is. De regels kunnen 
aangepast worden als Singapore besluit meer maatregelen te versoepelen. Bron: NU.nl, 12 
mei 2020 

 

Terwijl het coronavirus duizenden slachtoffers eist en de aandacht van regeringen in Latijns-
Amerika beheerst, blijft een ander dodelijk virus stilletjes de ronde doen: dengue. 

Dengue - in de volksmond vaak 'knokkelkoorts' genoemd, vanwege de hevige gewrichtspijnen 
die het met zich meebrengt - is een endemische ziekte in een groot deel van Latijns-Amerika. 
De komst van COVID-19 dreigt de strijd tegen dengue te ondermijnen, zeggen artsen en 
zorgfunctionarissen. 

De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) verwacht dat dit jaar zal worden 
gekenmerkt door een forse verspreiding van dengue. De ziekte heeft het potentieel om 
intensivecareafdelingen te laten vollopen en vele levens te eisen, net als het coronavirus. 
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Een dengue-epidemie die in 2018 begon, laat zich nog steeds voelen. Het aantal besmettingen 
met het virus bereikte vorig jaar een recordhoogte van 3,1 miljoen. Volgens de PAHO heeft de 
uitbraak tot nu toe geleid tot meer dan 1.500 doden in Latijns-Amerika en het Caribisch 
gebied. 

Dengue wordt verspreid door muggen. Uitbraken van de ziekte vinden gewoonlijk drie tot vijf 
jaar na de vorige epidemie plaats. De vier verschillende virusstammen die rondgaan zorgen 
ervoor dat iemand dengue meerdere keren kan oplopen. Een tweede besmetting leidt 
doorgaans tot ernstigere klachten dan de eerste. 

‘COVID is momenteel de ster van de show, dus dat krijgt alle aandacht, maar er zijn nog 
steeds problemen met dengue’, zei Jaime Gomez, arts in een ziekenhuis in Floridablanca in 
Colombia. 

Dengue is meestal niet dodelijk en kan worden behandeld met pijnstillers, maar sommige 
patiënten houden langdurig klachten zoals vermoeidheid, gewichtsverlies en depressie, die 
kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. 

Ernstige dengue-gevallen worden behandeld door toediening van intraveneuze vloeistoffen. 
Wanneer de ziekte niet wordt vastgesteld en behandeld, kan die resulteren in dodelijke 
complicaties. 

Door het coronavirus zijn veel mensen die mogelijk dengue hebben bang om naar een 
ziekenhuis te gaan, of zijn die zo overbelast dat ze worden weggestuurd, waarschuwen 
deskundigen. 

De Colombiaanse arts Gomez zei dat de kliniek waar hij werkt het aantal nieuwe patiënten 
met de helft heeft zien afnemen, hoewel er in zijn provincie relatief weinig coronabesmettingen 
zijn. 

 

Dengue is een tweede virus dat wordt verspreid door de Gelekoortsmug (Aedes Aegypti). Het 
diertje kan ook het zika-virus, Rifdalkoorts en het Chikungunya-virus bij zich dragen. (Foto: 
Reuters) 
 
 



105 

 

De PAHO maakte op 18 april bekend in de eerste vijftien weken van dit jaar ruim 1,1 miljoen 
meldingen van denguegevallen te hebben ontvangen. Brazilië is het zwaarst getroffen, met 
bijna 800.000 gevallen en zeker 221 doden. 
Het aantal gevallen van dengue in Paraguay is dit jaar explosief gestegen. In de eerste vijftien 
weken van 2020 meldde het land 42.710 bevestigde besmettingen en 64 doden. In dezelfde 
periode vorig jaar waren dat 384 gevallen en zes doden. 

In Costa Rica werden tot 1 mei meer dan tweeduizend gevallen gemeld, bijna drie keer zoveel 
als in dezelfde periode vorig jaar. ‘We hebben het momenteel moeilijk met COVID-19, maar 
helaas blijven andere ziektes gewoon hun ronde doen’, zei Rodrigo Martin, directeur van Costa 
Rica's equivalent van het RIVM, onlangs tegen journalisten. 

De regering van Ecuador, dat hard is geraakt door het coronavirus en kampt met een 
overbelast zorgstelsel, meldt een afname van het aantal denguegevallen, maar volgens 
onderzoeker Esteban Ortiz van de Universiteit van de Amerika's in Quito ligt dat aan 
onderrapportage. ‘Het aantal gevallen is niet afgenomen, het diagnosticeren van de gevallen 
is afgenomen, wat bevestigt dat het systeem compleet is ingestort.’ 

Yamileth Lopez, een zorgfunctionaris uit Panama, luidde recent de noodklok in een interview 
met Reuters. Knokkelkoorts heeft dit jaar al twee levens geëist in haar land. ‘Dengue doodt 
ook’, zei ze. Bron: NU.nl, 12 mei 2020. 

 

 

Dat Denemarken getroffen zal worden door een tweede golf coronabesmettingen is zeer 
onwaarschijnlijk, zo zei de belangrijkste viroloog van het land dinsdag. Nu de 
besmettingsgraad weer is gedaald, gaat Denemarken zich klaarmaken voor de volgende 
versoepelingsfase van de coronamaatregelen. 

Denemarken ging als een van de eerste landen in Europa in lockdown. Het versoepelde daarna 
rond half april als eerste land buiten Azië ook weer de maatregelen, waarna de 
besmettingsgraad begin mei steeg van 0,6 naar 0,9. 
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Daarmee ontstond de vrees voor een tweede besmettingsgolf. Die angst werd verder 
aangewakkerd toen maandag bleek dat in buurland Duitsland het versoepelen van de 
coronamaatregelen had geleid tot een veel hogere besmettingsgraad. 

Maar de Deense besmettingsgraad is begin mei weer afgenomen, van 0,9 naar 0,7. Dit 
betekent dat elke coronapatiënt gemiddeld 0,7 anderen besmet. Duizend patiënten besmetten 
zo bijvoorbeeld zevenhonderd mensen. 

Met de huidige cijfers is de Deense staatsviroloog Kare Molbak optimistisch.’Met de kennis die 
we vandaag hebben, vind ik het zeer onwaarschijnlijk dat we een tweede golf zullen zien’, zei 
Molbak dinsdag tijdens een persconferentie. 

In Denemarken zijn er tot nu toe 527 mensen overleden die besmet waren met het 
coronavirus. Dinsdag zijn er geen doden bijgekomen, wel nam het aantal bevestigde 
besmettingen met 78 toe naar 10.591. 

Denemarken begint deze week met de tweede fase van de versoepeling, waarbij restaurants, 
musea en winkelcentra opengaan. Eerder gingen scholen, kinderdagverblijven, praktijken van 
psychologen en fysiotherapeuten en rechtbanken al open. 

Om een tweede besmettingsgolf toch te voorkomen, verhoogt Denemarken de testcapaciteit 
naar 20.000 tests per dag. 

‘Denemarken is goed bezig’, zei premier Mette Frederiksen tijdens de persconferentie. ‘We zijn 
nu wereldwijd een van de landen met de meeste tests per inwoner.’ 

Ook zei het State Serum Institute (SSI), de Deense versie van het RIVM, de Deense bevolking 
meer te gaan testen op de aanwezigheid van antistoffen, om de resistentie tegen het virus 
beter in kaart te brengen. Bron: NU.nl, 12 mei 2020.  

 

Bezoekers van een café of restaurant kunnen als het aan brancheorganisatie Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN) ligt, met vier personen aan een tafeltje zitten of met zijn vieren aan 
de bar. Als het gaat om een huishouden dat uit meer personen bestaat, dan mogen die ook 
bij elkaar aanschuiven. 



107 

 

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd protocol van KHN om horeca in de 
anderhalvemetersamenleving mogelijk te maken. Het idee om met vier personen aan een tafel 
te zitten lijkt echter haaks te staan op de getroffen maatregelen van het kabinet en het RIVM. 

Volgens de huidige regelgeving mogen Nederlanders op openbare plekken met niet meer dan 
drie personen samenkomen, mits 1,5 meter afstand kan worden gehouden. KHN-directeur 
Dirk Beljaarts zegt dat het protocol een raamwerk is dat op allerlei punten nog aangepast kan 
worden. 

‘Het was vanuit de overheid nodig dit protocol op te stellen, zodat we mogen opengaan en 
vanuit de sector om aan te geven wat ervoor nodig is om het enigszins economisch 
aantrekkelijk te maken’, aldus Beljaarts. Woensdag worden de richtlijnen nog besproken met 
bewindslieden en de veiligheidsregio's. 

Het uitgangspunt van alle regels is dat mensen zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand moeten 
bewaren. Dat geldt voor zowel bezoekers als werknemers en leveranciers. Ook wordt meer 
gelet op de hygiëne en moeten gasten reserveren voordat ze komen. 

De horeca zegt ook toe dat de regels zichtbaar worden gemaakt voor de bezoekers; ze komen 
te hangen bij de terrassen, bij de ingangen, binnen en ze worden gepubliceerd op de website 
en sociale media. Net als bij de contactberoepen wordt klanten bij aankomst in de horeca 
gevraagd naar hun gezondheid. Als ze klachten hebben, zijn ze niet welkom. 

In het protocol dat KHN voor de achterban heeft opgesteld, staat dat de horeca niet 
aansprakelijk kan worden gesteld voor het gedrag van gasten of leveranciers dat in strijd is 
met de regels. De sector is ook geen voorstander van handhaving. 

Ten slotte wil KHN ook dat de horecaondernemers een beroep kunnen blijven doen op de 
financiële steunmaatregelen van de overheid. Het protocol is opgesteld op initiatief van de 
branchevereniging. Het ministerie van Economische Zaken, werkgeversorganisaties VNO-
NCW en MKB Nederland, adviesbureau McKinsey en ondernemers uit de sector hebben eraan 
meegewerkt. 

Het protocol heeft bij de horecatak van vakbond FNV, FNV Horeca, tot verbaasde reacties 
geleid. De vakbond, die horecamedewerkers vertegenwoordigt, laat in een reactie weten 
helemaal niet betrokken te zijn geweest bij het opstellen van het protocol en het dinsdag net 
als de rest van Nederland in de media te hebben gelezen. 

‘Het is onbegrijpelijk dat horecamedewerkers niet betrokken zijn bij het opstellen van het 
protocol. Zij zijn juist de personen die dagelijks volgens het protocol zullen moeten gaan 
werken en die hun ervaringen daarin zouden kunnen delen’, aldus FNV-sectorbestuurder 
Edwin Vlek. Bron’NU.nl, 12 mei 2020. 
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Het grootste deel van Nederlandse ondernemers verwacht te kunnen overleven in de zogeheten 
anderhalvemetersamenleving, waarin maatregelen genomen zijn om de verspreiding van het 
coronavirus in te dammen. Dat blijkt dinsdag uit een enquête van de Kamer van Koophandel 
(KvK) onder bijna zesduizend ondernemers. 
 
Ruim een derde van de ondernemers zegt tegen de KvK de anderhalvemetersamenleving zeker 
of waarschijnlijk te overleven. Een op de vier ondernemers verwacht juist zeker of 
waarschijnlijk kopje onder te gaan door de aanpassingen. 

Uit de enquête van KvK blijkt dat de stemming het negatiefst is in de horeca en de persoonlijke 
dienstverlening, zoals kappers en rijschoolhouders. Zestig procent van hen zegt niet te kunnen 
overleven in de anderhalvemetersamenleving. 

De detailhandel behoort volgens de KvK tot de meest optimistische sectoren: bijna drie kwart 
van de retailers verwacht overeind te blijven in de anderhalvemetersamenleving. 

Wel moet een meerderheid van de ondernemingen nog aanpassingen doen aan hun zaak. Zo 
zou volgens de enquête van de KvK nog zes op de tien ondernemingen aanpassingen moeten 
doen. Vier op de tien zou zelfs nog helemaal geen aanpassingen gedaan hebben. Bron: NU.nl, 
12 mei 2020. 
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De coronamaatregelen worden de komende maanden vermoedelijk steeds meer versoepeld, 
maar aan het verbod op samenkomsten in de openbare ruimte wordt voorlopig niet getornd. 
Het is alleen niet altijd duidelijk wat wel en niet mag. Hubert Bruls, voorzitter van het 
Veiligheidsberaad, erkent dat sprake is van een ‘grijs gebied’. 

‘Maar dat is altijd zo. Kijk maar naar allerlei bepalingen die we in onze plaatselijke verordening 
hebben. De meeste wetten zijn niet zo zwart-wit en dat houdt ons land ook mooi leefbaar’, 
aldus Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is. 

Nog even de regels, want hoe zat het ook alweer? Wat mag nou wel en wat mag niet op straat? 

In de noodverordening, die vanaf eind maart in alle 25 veiligheidsregio's van kracht is, staat 
dat het verboden is ‘om samenkomsten te laten plaatsvinden, te organiseren, of te laten 
ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen’. 

Op dat verbod gelden vier uitzonderingen: wettelijk verplichte samenkomsten (bijvoorbeeld 
gemeenteraadsvergaderingen), samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de 
dagelijkse werkzaamheden van instellingen (zoals bij bedrijven), uitvaarten en bruiloften en 
ten slotte religieuze samenkomsten. 

Daarnaast staat in de noodverordening dat het verboden is om in de openbare ruimte ‘zich in 
een groep van drie of meer personen op te houden’, waarbij geen onderlinge afstand van 1,5 
meter wordt aangehouden. Voor kinderen tot en met twaalf jaar geldt dat verbod niet, net als 
voor mensen die een huishouden vormen. 

In de praktijk betekent dat dat samenkomsten verboden zijn, ook al wordt 1,5 meter 
aangehouden, maar dat groepsvorming wél mag, als aan die onderlinge afstand van 1,5 meter 
wordt voldaan. 

Maar wat is dan het verschil tussen een samenkomst en groepsvorming? Om dat verschil te 
bepalen draait het volgens de politie om het antwoord op de vraag of sprake is van een 
‘georganiseerd karakter’. Een picknick of een barbecue is georganiseerd en mag daarom dus 
niet (samenkomst). Zelfs niet als iedereen onderling 1,5 meter afstand van elkaar houdt. 
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Elkaar toevallig tegenkomen op straat en een praatje met elkaar maken is niet georganiseerd 
en mag dus wél als aan de 1,5 meterregel wordt voldaan (groepsvorming). Dat geldt ook voor 
ouders die op voldoende afstand van elkaar in een speeltuin naar hun kinderen staan te kijken 
en daarbij kletsen met elkaar. 

De Nijmeegse burgemeester noemt het een ‘koud kunstje’ om voorbeelden te noemen die 
binnen het grijze gebied van de noodverordening vallen. Maar daar wil hij niet te veel de 
nadruk op leggen. 

Bruls: ‘Het komt er vooral op neer dat je handhaaft als er echt excessen zijn. Als mensen echt 
moedwillig de regels overtreden. Groepjes jongeren die steeds weer bij elkaar blijven komen 
en niet willen luisteren. Iemand die een feestje organiseert met honderd mensen.’ Bron: NU.nl, 
12 mei 2020. 

Café in Leeuwarden opent deuren ondanks verbod, 4350 euro 
boete 

 
 

In het altijd rebelse Leeuwarden gooide vrijdagavond een kroegbaas zijn deuren open. Na een 
tip kwam de politie langs en slingerde hem op de bon. Schade: 4350 euro. 

In heel Nederland is de horeca gesloten. Geen klant krijgt nog een biertje. In heel Nederland? 
Nee, een kleine kroeg in Leeuwarden biedt dapper weerstand aan de maatregelen vanuit Den 
Haag. Nou ja, voor eventjes dan. 

Heel lang zal de kroeg niet geopend zijn geweest. Want dat springt natuurlijk in het oog en 
dan is er altijd wel iemand die een belletje pleegt.  

Feit is, de kroegbaas speelde hier toch wat met de volksgezondheid en dat is geen grap. Vond 
de politie ook niet grappig, dus die schreef even een boete van liefst € 4.350,- uit. Wat 
natuurlijk ook ontzettend zuur is voor de ondernemer. Bron: Suksawat, 18 april 2020. 
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Eerste versie corona-app moet eind mei klaar zijn 

 

Een eerste versie van de corona-app die de overheid wil laten maken, moet eind mei klaar 
zijn. Het gaat volgens het ministerie van Volksgezondheid om ‘een werkende toepassing die 
op beperkte schaal getest kan worden’, nog niet om de definitieve versie.  

De app moet de GGD’en helpen uitzoeken met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. 

Dat moet helpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Vorige maand presenteerden zeven software-ontwikkelaars hun corona-apps. Daarop kwam 
veel kritiek. Onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens vond dat de voorstellen niet voldeden, 
omdat de overheid niet duidelijk genoeg was in de voorwaarden. Het kabinet maakte daarom 
pas op de plaats en besloot zelf een nieuwe app te ontwikkelen.  Bron: AD, 8 mei 2020. 

Door corona schijnt de zon feller, en dat is zeker niet alleen 
maar goed nieuws  

 

 

Heb je het gemerkt? Het lijkt sinds het begin van de coronacrisis steeds zonniger. Er is veel 
minder luchtvervuiling en daardoor zijn er minder wolken. Ook kan de zon volop schijnen en 
dat gaan we de rest van de zomer merken.  
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Natuurlijk is het niet zo dat het coronavirus zelf zorgt voor een stralend zonnetje, maar de 
crisis heeft wel degelijk impact op het weer. Dat zit hem in drie dingen, legt meteoroloog 
Martijn Dorrestein van Buienradar uit. 

 
Allereerst is er amper vliegverkeer. Daardoor zijn er minder vliegtuigstrepen in de lucht. Die 
strepen zijn eigenlijk een soort wolken en wolken houden de zon tegen. Minder wolken 
betekent dus meer directe straling van de zon. 

Dat er minder wordt gevlogen, betekent óók dat er minder luchtvervuiling is. ‘Vliegtuigen, 
maar ook auto's stoten normaal kleine roetdeeltjes uit, die noemen we ook wel aerosolen. Die 
aerosolen zijn nodig bij de vorming van wolken. Zo zie je normaal gesproken bijvoorbeeld dat 
er boven de haven van Rotterdam meer wolken hangen, omdat daar meer uitstoot is en er dus 
meer aerosolen in de lucht zweven’, zegt Dorrestein. 

Ook is er minder mist door de coronacrisis. Dat komt door diezelfde aerosolen. Mist wordt 
gevormd als waterdeeltjes zich hechten aan aerosolen, dus ook mist zullen we iets minder 
zien nu de uitstoot omlaag is gegaan. 

De aerosolen in de lucht doen nóg iets, namelijk het weerkaatsen van zonlicht. Dat noemen 
we ook wel verstrooiing. Verstrooiing zwakt de zonkracht af en dat gebeurt nu dus in mindere 
mate. Op dit moment is de zonkracht telkens al iets hoger dan voorspeld, weet Dorrestein.  

‘Normaal gesproken halen we in Nederland maximaalzonkracht acht’, zegt Dorrestein. ’Als de 
coronamaatregelen zo blijven en er weinig vliegverkeer en verkeer op de weg is, kan het maar 
zo dat we deze zomer een zonkracht negen halen.’ Ter vergelijk: vandaag is er gemiddeld een 
zonkracht vijf. 

Een hogere zonkracht zorgt ervoor dat je sneller verbrandt. Vorig jaar gebeurde dat massaal 
nadat er op één dag zonkracht zeven werd gemeten. 

 
Toch verwacht Dorrestein niet alleen zon de komende maanden. Bij warmer weer horen 
namelijk ook hevigere regenbuien. ‘Als de zon zonder belemmering van wolken kan stralen, 
warmt de aarde meer op. Het verschil in temperatuur aan de grond en temperatuur in de 
lucht wordt dan groter en dat kan ervoor zorgen dat er grotere onweersbuien komen.’ Bron: 
RTL nieuws, 12 mei 2020. 

 

Flinke daling uitstoot door coronacrisis, klimaatdoelen opeens 

binnen bereik  
 

Door de coronacrisis daalt de CO2-uitstoot dit jaar enorm. Het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) denkt dat de afname uitkomt tussen de vierentwintig en negenentwintig 
procent lager dan in 1990. 

Daarmee zou Nederland opeens zomaar aan het Urgendavonnis hebben voldaan, waarbij de 
staat door de rechter werd gedwongen om aan het einde van dit jaar vijfentwintig procent 
reductie te hebben gerealiseerd. 

Dat heeft alles te maken met de economie die door de coronamaatregelen deels tot stilstand 
is gekomen. Er staan nauwelijks nog files op de wegen, niemand vliegt nog en ook veel 
bedrijven draaien op halve kracht. Het bureau benadrukt dat er veel onzekerheden zijn en dat 
de percentages zeker niet gebaseerd zijn op volledige doorrekeningen. 
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A1 bij Amersfoort, bijna geen verkeer op de weg 

Als de huidige coronacrisis nog dit kwartaal achter de rug is en de economie weer begint te 
draaien dan, dan komt de afname uit op vierentwintig procent. Laat het herstel veel langer op 
zich wachten, dan voorziet het PBL dat we eerder uitkomen op negenentwintig procent lager 
dan in 1990.   

Dat alles betekent dus niet dat er nu door de coronacrisis een kwart minder CO2 wordt 
uitgestoten. Als deze crisis er niet was geweest, was er waarschijnlijk nog steeds een afname 
van eenentwintig procent gehaald.     

Afhankelijk van hoe snel de economie herstelt, zal ook de uitstoot van broeikasgassen weer 
toenemen. Als burgers en bedrijven hun manier van werken structureel aanpassen, 
bijvoorbeeld omdat veel meer mensen nu besluiten vaker thuis te gaan werken, kan dit 
bijdragen aan blijvend lagere uitstoot. 

Het klimaatakkoord van Parijs, dat ook door Nederland is ondertekend, schrijft voor dat de 
CO2-uitstoot in 2020 zelfs met negenenveertig procent moet zijn teruggedrongen, vergeleken 
met het niveau van 1990. 

Stichting Urgenda won in 2015 een rechtszaak tegen de staat, waarin de stichting eiste dat 
er eind 2020 al een 'tussendoel' moest worden gehaald, namelijk die vijfentwintig procent, 
omdat anders het einddoel onmogelijk zou worden.  Bron: RTL nieuws, 24 april 2020.  

 
Codewoord voor melding huiselijk geweld bij balie apotheek 
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Met het codewoord 'masker 19' kunnen slachtoffers van huiselijk geweld deze maand bij de 
balie van apotheken aan de alarmbel trekken. Omdat iedereen thuis zit tijdens de 
coronacrisis, neemt de kans op huiselijk geweld toe. 

Het was de bedoeling dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het 
codewoord vandaag zou lanceren, meldt NRC, maar het moment is uitgesteld en zal nu 
waarschijnlijk ergens volgende week in een apotheek plaatsvinden. 

Het ministerie hoopt dat mensen door de introductie van het codewoord eerder melding 
durven te doen van huiselijk geweld. In hun eigen woning kunnen slachtoffers dit nu moeilijk 
doen, omdat hun partner of echtgenoot altijd in de buurt is.  

Wanneer mensen het woord 'masker 19' zeggen, is voor medewerkers van een apotheek 
duidelijk dat de persoon in kwestie hulp nodig heeft. Slachtoffers worden vervolgens in contact 
gebracht met hulporganisatie Veilig Thuis. 

‘Juist in deze tijd mag niets slachtoffers in de weg staan om huiselijk geweld te melden’, zegt 
een woordvoerder van het ministerie van VWS. ’Met het instellen van een codewoord bij de 
apotheek komt er een manier bij voor slachtoffers om hun situatie aan te kaarten.’ 

In landen als Frankrijk, Italië en Spanje wordt al gebruikgemaakt van het codewoord. In 
Frankrijk nam het aantal meldingen sinds het begin van de lockdown in het land met dertig 
procent toe na de introductie, in Spanje is er sinds begin april zelfs een stijging van vijftig 
procent waargenomen.  

In Nederland ontbreken harde cijfers over een toename van huiselijk geweld door de 
coronamaatregelen, maar hulpverleners en brancheorganisaties verwachten een stijging in 
het aantal gevallen. Eerder werden al Whatsapp-kanalen en chatdiensten opgezet om het 
melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. Hulporganisatie Veilig Thuis begon 
afgelopen weekend een voorlichtingscampagne. Bron: RTL nieuws, 1 mei 2020.  

Eindelijk weer naar buiten: Europese landen versoepelen 
coronamaatregelen  
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Meerdere Europese landen versoepelen de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding 
van het coronavius. Zo mogen Italianen morgen voor het eerst sinds het begin van de lockdown 
twee maanden geleden weer naar het park gaan en familieleden bezoeken. 

Ook mogen restaurants in Italië weer open voor het verkopen van afhaalmaaltijden. 

In Duitsland kunnen honderdduizenden kinderen morgen voor het eerst sinds weken weer 
naar school. Op enkele scholen is het dragen van een mondkapje verplicht. In de schoolbussen 
moeten de leerlingen wel een mondkapje dragen. 

In Hongarije mogen onder meer musea, restaurants en aantal winkels vanaf morgen hun 
deuren weer openen. Voor de hoofdstad Boedapest blijven strengere maatregelen van kracht, 
omdat daar veruit de meeste besmettingen met het coronavirus zijn geregistreerd.   

In Spanje kunnen de mensen sinds zaterdag weer naar buiten gaan om te fietsen, hardlopen 
of een andere sport te beoefenen. In dat land gold een van de strengste lockdowns van Europa. 
Binnen Europa werd Spanje na Italië het zwaarst getroffen door het coronavirus. Bron: RTL 
nieuws, 3 mei 2020.  

 

 

Na nieuwe uitbraak wil Wuhan alle 11 miljoen inwoners testen 
op corona 

  



116 

 

 

 

Na een nieuwe, maar kleine, corona-uitbraak in Wuhan neemt China drastische maatregelen: 
alle 11,1 miljoen inwoners moeten worden getest op het virus. Nog vóór het eind van volgende 
week. 

De stad in de provincie Hubei, waar covid-19 is ontstaan en de eerste slachtoffers vielen, testte 
tot deze maand ongeveer één miljoen mensen. ‘De bedoeling is dat de autoriteiten datzelfde 
aantal tests de komende tien dagen dus per dag gaan uitvoeren’, zegt correspondent Sjoerd 

den Daas. ‘Dat is vrij rigoureus, maar China zet alles op alles om een tweede besmettingsgolf 
te voorkomen. Onder het mom better safe than sorry.’ 

Afgelopen weekend werden zes nieuwe besmettingen gerapporteerd in Wuhan - in een cluster 
rond een bejaarde man. Hij had medio maart al coronaverschijnselen maar werd toen niet 
getest en knapte weer op. In april keerden de symptomen terug en na een test bleek de man 
toch covid-19 te hebben. Zijn vrouw en vier andere bewoners van het appartementencomplex 
waar hij woonde, testten ook positief. 
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Het zijn de eerste bevestigde gevallen in Wuhan in meer dan een maand. Na een strenge 
lockdown ging de miljoenenstad begin april weer open. Inwoners vrezen nu opnieuw strenge 
maatregelen en terug te gaan in de tijd. ‘Op 26 april ben ik teruggekeerd naar Wuhan’, zegt 
Wangze Wangze op Weibo, de Chinese variant op Twitter. ‘Toen ik zag dat de restaurants weer 
vol zaten, wilde ik me verstoppen, ik ben doodsbang.’ Andere gebruikers nemen het lichter 
op. ‘We moeten waakzaam zijn, en scherp blijven op preventiemaatregelen.’ En, zo valt te lezen 
in een andere post: ‘Wuhan mag zich getroost zien dat het straks één van de veiligste steden 
in de wereld zal zijn.’ 

‘Ze zijn als de dood dat er hier meer tevoorschijn komt en dat is geen gekke gedachte’, zegt 
correspondent Sjoerd den Daas. Ook het hoofd epidemiologie van het Chinese Centrum voor 
Ziektebestrijding, Wu Zunyou, bevestigde op staatstelevisie de vrees dat er meer van dit soort 
sluimerende en a-symptomische dragers in Wuhan wonen. Mensen die covid-19 hebben maar 
zich niet ziek voelen, kunnen wél anderen besmetten. 

Ook in het noordoosten van China zijn kleine uitbraken gerapporteerd. In Shulan, nabij de 
Russische grens, en in Jilin, vlakbij Noord-Korea. Beide steden zijn onmiddellijk weer onder 
gedeeltelijke lockdown geplaatst. ‘We nemen deze uitbraak heel ernstig op. Het risico op 
verspreiding is zeer groot’, stelde Gai Dongpin, de loco-burgmeester van Jilin. 

Nog geen twee weken geleden verklaarde China dat alle regio's in het land een laag of medium 
risico hadden. ‘Het is lastig in te schatten hoe gevaarlijk de situatie is. Of de steden op de 
rand van een tweede uitbraak staan, of dat de autoriteiten simpelweg geen enkel risico willen 
nemen’, zegt Den Daas. ‘Ik ben geneigd dat laatste te denken. Om alle kruimels op te ruimen, 
willen ze met de kruimeldief door alle hoekjes en gaatjes van de steden.’ 

In China kunnen vier miljoen testkits per dag geproduceerd en afgehandeld worden, maar 
ruim elft miljoen tests in tien dagen is zonder meer een uitdaging. Ter vergelijking: de 
Verenigde Staten testen nu ongeveer 300.000 mensen op een dag. Het is onduidelijk hoe 
China dit wil gaan organiseren in dit tijdsbestek. De verantwoordelijkheid komt grotendeels 
bij de districten en buurtschappen te liggen. Ook wordt er geopperd dat ouderen en 
kwetsbaren voorgaan. Bron: NOS, 14 mei 2020. 
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Anderhalve meter bier, zonder anderhalve meter afstand 

Op de markt in Zutphen is al een paar weken een soort grappige houten ski hut verrezen. Je 
kunt er via een drivethru hamburgers bestellen, maar ook koffie en bier. Het staat op de plek 

waar normaal gesproken het terras is van het café.  

Terwijl de geur van gebakken uitjes en hamburgers onder het raampje kijkt de café eigenaar 
opgewekt. Na de aangekondigde versoepelde maatregelen waarin het openen van de terrassen 
beklonken zit ziet hij het weer helemaal zitten. Hij heeft extra terrasruimte gekregen en is er 

klaar voor. ‘We zaten al een drankje te drinken om het te vieren.’ 
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De blijdschap van de café eigenaar staat tegenover de boosheid van de sportschool eigenaar 
en tegenover de angst van een zieke taaislijmziekte patiënt en tegenover bezorgde burgers en 
leraren die maandag en masse willen gaan thuisblijven. De weg terug uit de lockdown vraagt 
om nog meer uitleg dan de weg ernaartoe. Maar precies dat lijkt met dit nieuwe ‘spoorboekje’ 

steeds ingewikkelder.  

De boodschap was steeds: blijf zoveel mogelijk thuis en op 1,5 meter afstand. Nu zegt Van 
Dissel dat de mondkapjes geen zin hebben, maar worden ze toch verplicht in het openbaar 
vervoer. Veel kon en mocht niet, en nu ineens toch weer wel, zonder de bijbehorende 

eenduidige uitleg.  

En dan gaat het schuiven. Het is de wet van communicerende vaten. Eerst willen de burgers 
geen lockdown, dan weer wel. Dan krijgen ze hem, en zijn ze er klaar mee. En als hij er van 

af gaat, is het weer te vroeg. 

Wat mag wel en wat mag niet? Wel een terras, maar met minder dan tien mensen? En 
anderhalve meter ertussen? Geen groepen groter dan drie thuis? Wel sporten maar geen 

contact?  Bron: De Stentor, 9 mei 2020. 

Corona in Zweden betekent gewoon naar het café: 'Problemen 
nu onder ogen zien' 

 

 

Scholen, kappers en horeca dicht? In Zweden niet. Verslaggever Eelco Hiltermann vloog naar 
Stockholm, waar de aanpak van de coronacrisis heel anders is dan in de rest van Europa. Er 
vallen relatief veel doden, toch is er in Zweden veel steun voor het beleid. 

Als we zondagmiddag koffiebar Kaferang binnenstappen, is het gezellig druk. Bijna alle tafels 
zijn bezet, zowel binnen als buiten op het knusse terras. Eigenaar Elias Kolflaath is in zijn 
nopjes: ‘We hebben nog niemand hoeven ontslaan, so far so good.’ 
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Cameraman Freek en ik (Eelco Hilterman) zijn deze ochtend naar Stockholm gevlogen. De 
opdracht die de redactie heeft meegegeven: laat onze kijkers in Nederland zien hoe 'het 
Zweedse model' werkt. Waarom doen ze het daar anders? En hoe pakt dat uit? Want Zweden 
staat in dit coronatijdperk bekend als het eigenzinnige jongetje uit de Europese klas. Geen 
lockdown, maar open scholen, kappers én horeca. 

Onze reis begint op Schiphol. Lopend naar gate D78 wanen we ons op een spookvliegveld. 
Hier krioelt het normaal van de reizigers, nu zien we bijna niemand. Winkels zijn dicht, net 
als bijna alle eet- en drinkgelegenheden. 

De KLM-vlucht is de enige naar Stockholm vandaag, en wellicht daarom nog redelijk goed 
gevuld. Hoewel het beeld vertekent: alle middelste plekken worden vrijgelaten. Het vliegtuig is 
dus maximaal voor tweederde bezet. 

Mondkapjes zijn vandaag nog niet verplicht, toch draagt ongeveer een derde van de passagiers 
er een. De stewards en stewardessen zien we alleen bij het in- en uitstappen. Op iedere stoel 
liggen keurig een flesje water en een sandwich klaar. 

Reizen naar Stockholm is niet verboden. Voor Zweden geldt code oranje. Dat betekent dat 
niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Maar Zweden die terugkeren vanuit het 
buitenland, of buitenlanders die zoals wij komen werken, kunnen zonder problemen de grens 
over. 

 

Dat het toerisme volledig is ingestort, vertelt taxichauffeur Anders, die ons van het vliegveld 
naar het hotel rijdt. Hij heeft nog maar 'een enkele rit' per dag, zegt hij. In de taxi wordt 
binnenkort een scherm geplaatst tussen de voorstoelen en de achterbank, maar Anders vraagt 
zich af wat de zin daarvan is 'als er toch geen passagiers zijn'. 

Ons hotel in het centrum van Stockholm toont hetzelfde beeld. De dame bij de receptie vertelt 
dat er normaal een rij staat om in- of uit te checken. Nu zijn we de enige gasten in deze enorme 
hotellobby. Ons ontbijt zal de volgende ochtend niet bestaan uit het gebruikelijke buffet, maar 
we krijgen een papieren zak met inhoud. Ook in de ontbijtzaal zijn we de enige gasten. 



122 

 

Geen toeristen dus en veel oudere Zweden blijven uit voorzorg thuis. Het is absoluut niet zo 
dat de economie in Stockhom op dezelfde toeren draait als voor de corona-uitbraak. Bovendien 
wordt thuiswerken zoveel mogelijk gestimuleerd, wordt aanbevolen twee meter afstand tot 
elkaar te houden, en mogen geen groepen van meer dan vijftig personen samenkomen. Ook 
in Zweden dus geen concerten of voetbalwedstrijden met publiek. 

Maar op advies van de experts mogen cafés en restaurants hun deuren gewoon openhouden. 
Dat brengt ons in koffiebar Kaferang. Op last van de autoriteiten is de inrichting wat veranderd 
zodat tafels niet te dicht bij elkaar staan. En bij het afrekenen aan de kassa wordt klanten 
verzocht gepaste afstand tot elkaar te bewaren. 

Maar verder rekenen de Zweden op de eigen verantwoordelijkheid. Zoals een van de klanten 
in Kaferang tegen ons zegt: ‘Als je geen symtomen hebt, kan het weinig kwaad. Zolang je maar 
afstand houdt.’ 

  

Op de terugweg is een mondkapje in het vliegtuig verplicht. 
 

We laten ons het Zweedse beleid uitleggen door hoogleraar Infectieziekten Jan Albert van het 
gerenommeerde Karolinska Instituut. Hoewel Albert zeker twijfel kent (‘niemand weet wat de 
juiste strategie is’), klinkt hij ook vol vertrouwen. ‘Ik ben behoorlijk optimistisch dat de koers 
die Zweden heeft gekozen succesvol is en succesvol zal blijven.’ 

Met een soepeler beleid dan in de rest van Europa hopen de Zweden de gevolgen van het virus 
zo veel mogelijk over de tijd uit te smeren, en ondertussen de economie niet te zwaar te laten 
lijden. Het gevolg is wel dat er relatief veel besmettingen en overlijdensgevallen zijn. 

Op elke 1 miljoen inwoners telt Zweden 322 coronadoden. Dat zijn er ongeveer net zoveel als 
in Nederland (318), maar vergeleken met de omringende en net als Zweden dunbevolkte 
landen Denemarken (91), Finland (49) en Noorwegen (40) scoort Zweden beduidend slechter. 

Internationaal klinkt dan ook veel kritiek op het Zweedse beleid. Zweden zou een 
onverantwoord experiment met de eigen bevolking aan het uitvoeren zijn. ‘Er zijn hier veel 
mensen gestorven of ernstig ziek geworden’, erkent hoogleraar Albert, ‘maar dat is haast 
onvermijdelijk bij deze ziekte. Kies je ervoor de problemen nu onder ogen te zien? Of schuif je 
alles door naar de toekomst?’ 
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In Zweden zelf is veel steun voor het beleid. In Kaferang zijn de overwegend jonge bezoekers 
dolblij met hun uitzonderingspositie in Europa. ‘Als je jezelf moet isoleren, wordt het leven 
wel heel erg saai’, zegt een van hen. En een ander: ‘Dit virus blijft denk ik nog een hele tijd bij 
ons. Een totale lockdown is dan volgens mij geen oplossing.’ 

Of de Zweden gelijk hebben met hun eigenzinnige aanpak, zullen we pas over maanden of 
zelfs jaren kunnen zeggen. Freek en ik sluiten ons tweedaags bezoek af in een pub naast ons 
hotel en doen iets wat in Nederland tot twee maanden geleden doodnormaal was, maar nu als 
een kleine sensatie voelt: we bestellen een biertje. 

De volgende ochtend vliegen we terug. KLM heeft mondkapjes inmiddels verplicht gesteld, 
zonder kom je het vliegtuig niet in. Op Schiphol lopen we naar een van de slechts twee 
bagagebanden die in werking zijn. Het lijkt hier nog stiller dan op de heenweg. Na het inleveren 
van een gezondheidsverklaring mogen we naar de uitgang. 

Tijdens ons verblijf in Zweden zijn de scholen en de kappers in Nederland weer opengegaan, 
maar de horeca blijft tot 1 juni dicht. Gelukkig hebben we er in Stockholm alweer even van 
mogen proeven. Bron: RTL nieuws, 14 mei 2020.  

Interesse van grote farmaceuten in Nederlandse vondst tegen 
corona-infectie 

 

Berend-Jan Bosch, viroloog Universiteit Utrecht  

Het belang van een Nederlands onderzoek naar een antilichaam tegen het coronavirus wordt 
steeds duidelijker. Inmiddels zijn grote farmaceuten geïnteresseerd in de Nederlandse vondst. 

Het antilichaam dat de onderzoekers van Universiteit Utrecht en Erasmus MC vonden, kan 
een infectie door het coronavirus stoppen. Om er een medicijn van te maken en het op grote 
schaal te produceren, is samenwerking met een farmaceut nodig. 

Volgens hoofdonderzoeker Berend Jan Bosch is er interesse van een twee à drie grote 
commerciële partijen die miljoenen willen steken in de ontwikkeling. Het patent blijft in 
handen van de onderzoekers. ‘Maar zo'n bedrijf kan daar een licentie op nemen zodat die 
antistof in de kliniek terecht kan komen.’ 

Nu zit het middel nog in het stadium van proefdieronderzoek. Als dat goede resultaten oplevert 
‘kunnen we, volgens de meest gunstige prognose, op kleine schaal patiënten, die daarvoor 
toestemming geven, binnen zes maanden behandelen’, zegt Bosch. 
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Het nieuws van de vondst van een antilichaam tegen het coronavirus kwam half maart al naar 
buiten. Bosch deed samen met mede-onderzoeker Frank Grosveld van het Erasmus MC en 
een team van internationale wetenschappers onderzoek. Ze publiceerden hun bevindingen 
onlangs in het gerenommeerde vakblad Nature. 

Het antilichaam was overgebleven van eerder onderzoek naar andere coronavirussen zoals het 
SARS- en MERS-virus. Het lag nog in de vriezer op de faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht. Bosch: ‘Daar zijn we mee aan de slag gegaan en toen bleek dat een van 
die antistoffen niet alleen aan het coronavirus kan binden, maar ook de infectie van cellen 
kan blokkeren.’ 

Omdat er een oude collectie voorradig was, hebben de Nederlandse onderzoekers een 
voorsprong op hun internationale vakgenoten. Pas geleden werd bekend dat er ook in Israël 
een antilichaam is gevonden, ‘maar daar lopen ze zo'n drie maanden achter op ons’, zegt 
Bosch. 

Uiteindelijk hoopt Bosch dat het middel op twee manieren te gebruiken is. ‘Enerzijds als 
medicijn voor coronapatiënten en anderzijds voor mensen die nog niet ziek zijn. Die kun je 
voorbehandelen met de antistof zodat ze beschermd worden op het moment dat ze blootgesteld 
worden aan het virus. Dus ter preventie voor mensen die tot een risicogroep behoren.’ 

Mocht er volgend jaar een vaccin zijn, is het Nederlandse middel nog steeds van waarde, 
verwacht Bosch. ‘Niet iedereen reageert even goed op een vaccin. Ook zijn er mensen met 
onderliggende ziektes die überhaupt geen antistoffen aanmaken.’ Bron: NOS, 14 mei 2020. 

 

De gedeeltelijke lockdown wordt langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om 
verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit 
liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis. 

• Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.590. 

• In totaal zijn er tot nu toe 43.481 mensen in ons land positief getest op het virus. 

• De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.457 coronapatiënten zijn tot 
nu opgenomen (geweest). 

• Er liggen op dit moment in totaal 410 coronapatiënten op de intensive care.  
 
 
Update 11:05 – Minister heeft goede hoop dat snel meer kinderen weer naar school gaan 

Onderwijsminister Arie Slob heeft goede hoop dat volgende week nog meer kinderen gewoon 
naar school gaan. Dat tienduizenden kinderen nog thuisblijven is niet direct reden voor 
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paniek, aldus de bewindsman: de groep is erg divers, en bij het volgende peilmoment verwacht 
hij dat het aantal flink is teruggelopen. 

Zo’n 50.000 kinderen blijven thuis, ook nu de scholen weer begonnen zijn, zo blijkt uit een 
peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Ook de AVS zegt dat de meeste kinderen 
thuis zitten met een ‘goede reden’, bijvoorbeeld omdat ze in de risicogroep zitten of ziek zijn. 

Slob wijst liever op de 1,5 miljoen kinderen die wél naar school zijn gegaan. Hij is ook blij dat 
hij de kinderen ‘ook in aantallen’ in beeld heeft. ‘Uiteraard is de inzet om te zorgen dat zoveel 
mogelijk kinderen, als ze niet ziek zijn of in risicogroep vallen, wel weer naar school gaan. 
Daar kunnen we aan werken met elkaar.’ Een aantal ouders was zelfs niet op de hoogte dat 
de scholen weer open gingen, nadat ze wegens het coronavirus waren gesloten. Volgende week 
zullen nog meer kinderen wel gewoon naar school gaan, verwacht Slob. 

Update 11:03 – ‘Studenten blij met docenten, maar bezorgd over studievertraging’ 

Studenten zijn positief over de toegankelijkheid van hun docenten en over de vormen van 
online-onderwijs. Wel maken ze zich zorgen over een eventuele studievertraging die ze oplopen 
in de huidige coronatijd. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) ondervroeg 427 studenten, 
waarvan 53 procent studeert aan een hogeschool en de rest aan een universiteit. 

Uit de resultaten komen volgens de LSVb drie belangrijke aanbevelingen naar voren: 
onderwijsinstellingen moeten duidelijk en tijdig communiceren over studievoortgang, er moet 
meer maatwerk komen in het afstandsonderwijs én instellingen moeten streven naar zoveel 
mogelijk één-op-één contact tussen studenten en hun begeleiders. 

Studenten geven verder aan het sociaal contact met medestudenten te missen, en het fijn te 
vinden om hun tijd vrijer in te kunnen delen. Sommigen vinden de onderwijskwaliteit niet 
altijd vergelijkbaar met fysiek onderwijs. 

Update 07:43 – ‘Versoepelen coronamaatregelen voor Brabant te vroeg’ 

Bestuurder Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg denkt dat 
het te vroeg is om de coronamaatregelen te versoepelen, met name in Brabant. Vanuit de zorg 
zou het beter zijn nog even vol te houden, om het zorgpersoneel de tijd te gunnen om op adem 
te komen, aldus Berden in een gesprek met de Volkskrant. 

‘Als er een tweede golf aankomt tussen nu en drie of vier maanden, kunnen we die minder 
goed opvangen dan de eerste golf. Want twee maanden geleden was alles nieuw. Het was alle 
hens aan dek, alle verloven werden ingetrokken en het zorgpersoneel werkte zich een slag in 
de rondte. Dat kunnen ze niet op korte termijn nogmaals doen, daarvoor hebben ze gewoon 
de energie niet meer. Onze mensen zijn ook toe aan vakantie. Als die golf in het najaar komt, 
is die beter te managen’, aldus Berden. 

Hij wijst erop dat in Brabant, ‘het kanariepietje van Nederland’, nog steeds 40 tot 45 procent 
van de ic-bedden wordt ingenomen door coronapatiënten. ‘De instroom van nieuwe 
coronapatiënten blijft ook hoog. Die neemt in onze provincie veel minder snel af dan gehoopt 
en ook minder snel dan elders in Nederland.’ 

Door de coronacrisis is ook de zorg voor andere patiënten, met bijvoorbeeld kanker of 
hartaandoeningen, in het gedrang gekomen en moeten deze mensen langer wachten dan 
verantwoord is: ‘Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar er overlijden mensen op de wachtlijst’, 
zegt Berden. 

Update 07:33 – Peiling: VVD groeit naar 43 zetels door corona-aanpak 

Kiezers waarderen de corona-aanpak van het kabinet en dat levert vooral de grootste 
coalitiepartij VVD steun op, blijkt uit de jongste peiling van I&O Research. De liberale partij 
kan op 43 virtuele zetels rekenen, terwijl alle andere partijen onder de 16 zetels blijven steken. 
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Twee op de drie kiezers steunt het optreden van het kabinet in de coronacrisis. Vooral premier 
Mark Rutte (VVD) zelf staat er goed op: zijn waarderingscijfers is van een 5,8 naar een 7,2 
gegroeid. Dat de kabinetten-Rutte de financiën op orde hebben gekregen na de financiële crisis 
in 2008 wordt ook gewaardeerd. 

Voor CDA-kopstukken Hugo de Jonge, die optreedt als ‘coronaminister’ en Wopke Hoekstra, 
die als minister van Financiën een grote rol speelt in het beheersen van de economische crisis, 
is veel waardering. Maar dat vertaalt zich nog niet in virtuele zetelwinst voor de 
christendemocraten. De coalitiepartij, die in 2017 nog 19 zetels behaalde, staat op 13 zetels 
in de peiling van I&O. De partij kent momenteel geen duidelijke leider, zoals Rutte bij de VVD. 

Update 05:49 – Vooral hoog schoolverzuim onder leerlingen uit arme gezinnen 

Op basisscholen met veel leerlingen uit arme gezinnen is het verzuim deze week hoog, omdat 
ouders angstig zijn hun kinderen weer de klas in te sturen. Zo dreigen kwetsbare kinderen 
een nog grotere onderwijsachterstand op te lopen. Daarvoor waarschuwt het 
Jeugdeducatiefonds, schrijft de Volkskrant. 

De eerste geluiden sinds de heropening van de scholen begin deze week zijn verontrustend, 
vertelt directeur Hans Spekman. ‘We horen van tientallen schoolleiders uit onze achterban 
dat zo’n twintig à dertig procent van de kinderen niet naar school komt.’ Het 
Jeugdeducatiefonds steunt zo’n tweehonderd basisscholen met leerlingen uit 
achterstandssituaties. 

Ook andere schoolleiders die bij het fonds aankloppen, vertellen dat ouders vooral bang zijn. 
‘Veel ouders hebben het idee dat hun kind een soort proefkonijn is’, legt Spekman uit. 

Het Jeugdeducatiefonds ziet graag meer steun voor deze scholen. ‘Scholen raken overbelast 
als ze alle ouders hierover moeten benaderen’, zegt de directeur. ‘Gemeenten zouden deze 
scholen meer ondersteuning kunnen geven en daarnaast zou meer specifieke voorlichting 
helpen.’ 

Update 04:46 – CDA-ondernemers: stop met thuiswerken 

In een brandbrief aan partijgenoten in het kabinet roept de ondernemersclub van het CDA op 
Nederland niet meer zo veel mogelijk thuis te laten werken. Dat schrijft het AD. 

Terwijl cafés en restaurants zich opmaken voor de heropening op 1 juni, blijft het 
overheidsadvies ongewijzigd: werk zo veel mogelijk thuis. De CDA Business Club vindt dat 
moeilijk te rijmen met elkaar en heeft een brandbrief geschreven aan landelijke CDA-
kopstukken, onder wie vicepremier Hugo de Jonge en minister van Financiën Wopke 
Hoekstra. Daarin worden de partijgenoten opgeroepen uiterlijk 1 juli ‘de mensen weer naar 
het werk te laten gaan’. 

Volgens de ruim honderd CDA-ondernemers die bij de Business Club zijn aangesloten, heeft 
het kabinet ‘over het hoofd gezien’ dat 95 procent van de bedrijven in Nederland minder dan 
dertig werknemers in dienst heeft. Mkb-bedrijven zijn ‘volstrekt niet ingericht’ op thuiswerken, 
zegt voorzitter Peter Arensman. ‘Iedere week langer thuiswerken verzwakt hun positie en 
maakt de kans op overleving kleiner’, leest de brandbrief. ‘60 procent van de werkgelegenheid 
staat op het spel.’ 

Update 03:30 – Toerisme in Zeeland en Rijnmond langzaam weer op gang 

Het toerisme in Zeeland en Rotterdam-Rijnmond krijgt weer lucht. De veiligheidsregio’s 
versoepelen de beperkingen voor toeristische bedrijven. Beide regio’s draaiden het toerisme in 
maart volledig op slot om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

In Zeeland mogen campings en bungalowbedrijven weer 50 procent van de accommodaties 
verhuren. Dat was in de eerste weken van mei 15 procent, speciaal voor de ‘rustzoekers’. 
Zeeland verwacht meer toeristen tijdens Hemelvaart en Pinksteren, maar aangezien de 
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Belgische grens nog tot en met 8 juni is gesloten, blijven de Belgen thuis. Ook Duitsers zijn 
er nog nauwelijks en de horeca is nog gesloten. 

Zeeland beslist vrijdag over het heropenen van de vele strandcabines op het strand, voor de 
opslag van strandspullen. ‘Er is grote vraag naar en we hebben afgesproken dat we vrijdag 
een besluit nemen. Dan wordt duidelijk per wanneer de strandhokjes weer gebruikt mogen 
worden’, zegt voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio. 

In Rotterdam-Rijnmond is vanaf vrijdag de verhuur van recreatieve verblijven weer toegestaan. 
Op onder meer de Zuid-Hollandse eilanden geldt komende week de regel dat 25 procent van 
de verblijven met eigen sanitair mag worden verhuurd. Volgende week, op 22 mei wordt dat 
opgeschaald naar 50 procent. 

Op 29 mei willen Zeeland en Rotterdam-Rijnmond opschalen naar 75 procent. Op 1 juli wordt 
dat 100 procent, als in Nederland alle (sanitaire) voorzieningen op campings en 
vakantieparken weer opengaan. 

Update 02:41 – ‘Geen tijdige zorg voor 200.000 hartpatiënten door corona’ 

Zo’n 200.000 hartpatiënten in Nederland hebben door de corona-uitbraak geen tijdige zorg 
gekregen. Dit leidt bij tienduizenden hart- en vaatpatiënten tot vroegtijdig overlijden en tot 
verlies van kwaliteit van leven. Dat concluderen onderzoekers van adviesbureau Gupta 
Strategists, samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Value Based 
Healthcare-researchafdeling van het bedrijf Medtronic. 

Voor niet-coronapatiënten heeft het tekort aan reguliere zorg grote gevolgen, becijferen de 
onderzoekers, onder meer bij hart- en vaataandoeningen. ‘Het gaat om tienduizenden 
patiënten met een hartinfarct, boezemfibrilleren of andere hartproblemen. In totaal gaat het 
om tot wel 100.000 verloren levensjaren’, zegt NVVC-voorzitter Bert van Rossum. ‘Om een 
beeld te geven: dat kan bijvoorbeeld betekenen dat tienduizend hartpatiënten een tien jaar 
kortere levensverwachting hebben. Daarnaast verslechtert de gezondheid van nog eens vele 
duizenden hartpatiënten door het tekort aan die noodzakelijke zorg. Een onwaarschijnlijk 
grote impact die we onder ogen moeten zien.’ 

Volgens de auteurs is het onverantwoord om langer te wachten met het inrichten van 
gezondheidszorg ‘volgens een nieuw normaal’. Ze willen dat er nooit meer zo’n rem komt op 
de reguliere zorg mocht zich weer een uitbraak voordoen. Daarvoor moet onder meer 
coronazorg worden geconcentreerd in geselecteerde ziekenhuizen of aparte 
ziekenhuisafdelingen. Daarnaast is zorg thuis op afstand een oplossing voor de continuïteit 
van ziekenhuiszorg, door patiënten op die manier te monitoren. 

Update 01:59 – Kabinet stelt partnertoets verplicht bij nieuwe coronasteun zzp’er 

Zzp’ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen vanaf volgende 
maand geen coronasteun meer aanvragen. Nu de coronacrisis langer duurt, vindt 
staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark (VVD) dat voortzetting van de zogeheten 
Tozo-regeling gepaard moet gaan met strengere voorwaarden. Dat zeggen Haagse bronnen die 
inzage hebben gehad in de plannen tegen het FD. 

De invoering van de partnertoets is bedoeld om te garanderen dat alleen zzp’ers in ‘broodnood’ 
beroep doen op de zzp-regeling. Tot nu toe stelde het kabinet bewust nauwelijks eisen aan de 
aanvragers, onder het devies dat snelheid boven zorgvuldigheid ging. Sociale Zaken volstond 
met een ‘moreel appel’ om geen misbruik te maken van de zzp-bijstand, die maximaal € 1500 
per zzp’er maand bedraagt. Het kabinet trok er van maart tot en met mei al € 3,5 miljard voor 
uit. 

Nu zullen zelfstandigen die een beroep willen doen op de verlengde regeling, schriftelijk 
moeten verklaren dat hun partner onvoldoende inkomen heeft om op terug te vallen. De 
gemeenten, die belast zijn met de uitvoering, hebben daarmee een handhavingsinstrument 
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om onterechte steun achteraf terug te vorderen. Sinds de invoering hebben ruim 440.000 
zelfstandigen aangeklopt bij hun gemeente voor steun.  

 

 

Update 00:46 – FIOD: met nieuwe aanpak coronafraude in kiem smoren 

De fiscale opsporingsdienst FIOD probeert met een nieuwe aanpak ‘coronafraude’ in de kiem 
te smoren. Waar de dienst normaal probeert tot aanhoudingen te komen in complexe en 
langdurige onderzoeken, gaan FIOD-rechercheurs bij coronafraude in veel gevallen gewoon 
bij mensen langs. ‘We bellen aan en zeggen: ‘Luister, we hebben je in de smiezen. En we 
waarschuwen je, als je hiermee doorgaat, zitten daar gevolgen aan'‘, zegt FIOD-teamleider 
Martine Suijkerbuijk in De Telegraaf. 

De afgelopen twee maanden kwamen bij de dienst tweehonderd signalen van ’coronafraude’ 
binnen, meldt de krant. Suijkerbuijks collega Peter Beening stelt dat ruim de helft van alle 
zaken te maken heeft met oplichting via handel in beschermingsmiddelen, zoals het voor veel 
geld aanbieden van niet-bestaande medische mondkapjes. 

Beening is de afgelopen weken onder meer bezig geweest met meldingen van banken die op 
hun rekeningen ongebruikelijke transacties voorbij zagen komen, waar in de omschrijving 
coronamedicijnen of beschermingsmiddelen werden genoemd. ‘Die rekeninghouders kregen 
onze aandacht.’ 

De laatste weken komen er volgens Beening daarnaast meer meldingen binnen over misbruik 
van steunmaatregelen. Het gaat dan vooral om de maatregel waarbij zzp’ers aanspraak 
kunnen maken op inkomenssteun van 4000 euro. Beening zegt dat slapende ondernemingen 
nieuw leven worden ingeblazen om steun aan te vragen. Andere worden speciaal daarvoor 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. ‘Ook zulke mensen gaan we een bezoekje 
brengen.’ Bron: Hart van Nederland, 15 mei 2020. 

 

Zeker vier Nederlandse kinderen met zeldzame 
ontstekingsziekte hadden corona 

 



129 

 

 

Nadat in het buitenland zorgen zijn ontstaan over een mogelijke link tussen het coronavirus 
en de zeldzame ontstekingsziekte van Kawasaki, blijkt dat ook in Nederland zeker vier 
kinderen met kawasaki-verschijnselen, antistoffen hadden tegen het coronavirus. 

Dat zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlands Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 
tegen RTL Nieuws. ‘We hebben nog niet alle testresultaten binnen, maar op dit moment weten 
we dat bij zeker vier kinderen met de ziekte van Kawasaki, antistoffen tegen het coronavirus 
in het bloed zijn vastgesteld.’ 

De ziekte van Kawasaki kwam eind vorige maand in beeld nadat Britse kinderintensivisten 
hadden gewaarschuwd alert te zijn op kinderen met kawasaki-achtige verschijnselen. In 
Groot-Brittannië werden meerdere kinderen opgenomen met vergelijkbare klachten. Eerder 
deze week overleed een veertienjarige jongen aan de ziekte. 

Al eerder deze maand bleek dat in de afgelopen weken zeker tien Nederlandse kinderen in het 
ziekenhuis opgenomen zijn geweest met verschijnselen die ernstig deden denken aan de ziekte 
van Kawasaki. Zeker twee van hen belandden op de intensive care.  

Op het moment dat deze kinderen werden opgenomen in het ziekenhuis, werd bij hen een test 
afgenomen om te kijken of zij op dat moment het coronavirus hadden. Uit die testen bleek dat 
zij op dat moment geen corona hadden. 

Maar later werd ook onderzocht of de kinderen met kawasaki-verschijnselen misschien in een 
eerder stadium het coronavirus onder de leden hadden gehad. Dat gebeurde met behulp van 
antistoffentesten. 

Op dit moment is bij zeker vier kinderen vastgesteld dat zij inderdaad antistoffen tegen het 
coronavirus in hun bloed hadden, en dat zij dus besmet zijn geweest met het coronavirus.  

De ziekte van Kawasaki wordt gekarakteriseerd door ontstekingen van de bloedvaten door het 
hele lichaam. De ziekte dankt zijn naam aan Tomisaku Kawasaki, een Japanse dokter die in 
1967 voor het eerst het ziektebeeld beschreef. 
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In Nederland zijn er per jaar ongeveer tachtig nieuwe kinderen die de ziekte doormaken. Vooral 
peuters en kleuters krijgen de ziekte van Kawasaki, maar het is onduidelijk hoe ze die oplopen. 
Misschien hebben ze een erfelijke aanleg, misschien wordt de ziekte in gang gezet door 
besmetting met een bacterie of een virus. 

Bij de ziekte van Kawasaki raken de wanden van bloedvaten ontstoken. Als de bloedvaten 
rond het hart ontstoken raken, kan dat gevaarlijk zijn. De ziekte van Kasawaki is niet op te 
sporen in bloed of urine en is niet te zien op foto’s. Artsen maken een optelsom van de 
verschijnselen en concluderen dan of het om Kawasaki gaat. Er is geen geneesmiddel voor, 
artsen behandelen de symptomen zodat het lichaam de kans krijgt om zelf te genezen. 

Van de ziekte van Kawasaki is bekend dat deze getriggerd kan worden door een bacteriële of 
virale infectie. ‘Op dit moment onderzoeken we in Nederland wat precies het verband is tussen 
corona en de ziekte van Kawasaki’, zegt kinderimmunoloog Taco Kuijpers van het UMC 
Amsterdam tegen RTL Nieuws. ‘Een virusinfectie kan de ziekte van Kawasaki soms uitlokken, 
dat is wel bekend. Dat het coronavirus in de huidige epidemie de uitlokkende factor is, kan 
dus ook.’ 

Kuipers benadrukt dat de ziekte van Kawasaki over het algemeen goed te behandelen is. ‘Het 
is en blijft gelukkig een zeldzaam ziektebeeld. En een goede behandeling is er gelukkig ook.’ 

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde gaat nu onderzoeken of er meer 
Nederlandse kinderen zijn met verschijnselen van de ziekte van Kawasaki, en of zij besmet 
zijn (geweest) met het coronavirus. ‘Wij hebben alle kinderartsen in Nederland per mail een 
survey gestuurd, waarin wij hen vragen alert te zijn op kawasaki-verschijnselen bij kinderen. 
Wij willen van hen weten of zij meer kawasaki-patiënten zien dan normaal, en of die positief 
getest zijn op corona.’ 

De eerste symptomen zijn:  

- Koorts die meerdere dagen aanhoudt 
- Huisuitslag 
- Rode ogen zonder waterigheid of korstvorming 
- Rode gezwollen en gebarsten lippen 
- Rode áardbeientong’ 
- Gezwollen lymfeklieren 
- Rode en/of gezwollen handen en voeten 

 

Gedurende de eerste en tweede week kunnen ook nog andere symptomen op de voorgrond 
staan. Zo kan het kind bijvoorbeeld last hebben van buikpijn, overgeven en diarree. Er is ook 
een kans op een tijdelijke artritis (gewrichtsontsteking), die pijn in de gewrichten in het gehele 
lichaam kan veroorzaken. Een veelvoorkomend teken is vervelling van de huid van 
vingertoppen en tenen, die meestal zo’n 2 tot 3 weken na het ontstaan van de koorts optreedt. 

Artsen maken meestal een optelsom van de verschijnselen en concluderen dan of het om 
kawasaki gaat. 

Ondertussen maken ook artsen in het buitenland zich zorgen om een mogelijk verband tussen 
het coronavirus en de ziekte van Kawasaki. In het Papa Giovanni XXIII-ziekenhuis in Bergamo 
zegt men nu bewijs te hebben. Sinds de coronagolf kwamen per maand tien kinderen met 
verschijnselen van de ziekte binnen, waar dat in de laatste vijf jaar één kind per drie maanden 

was. 
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Van tien kinderen die tussen half februari en half april werden behandeld voor de ziekte, 
hadden acht het coronavirus, schrijft The Guardian. Doktoren denken dat de twee negatieve 
gevallen mogelijk het gevolg zijn van foutieve testresultaten.   

Lorenzo D’Antiga, directeur van de kinderafdeling van het ziekenhuis, zegt 'duidelijk bewijs' 
te zien van een link tussen de twee aandoeningen. ‘Ik hoop dat deze kennis doktoren over de 
hele wereld kan helpen bij het begrijpen van dit onbekende coronavirus. Ik heb geen twijfel 
dat de ziekte van Kawasaki erdoor is veroorzaakt.’ 

In het medische tijdschrift The Lancet schrijven de deskundigen van het ziekenhuis dat de 
'sterke associatie' tussen het coronavirus en de ontstekingsziekte door overheden moet 
worden meegenomen bij het beslissen over het versoepelen van maatregelen het longvirus. 
Bron: RTL nieuws, 14 mei 2020.  

 

Premie zorgverzekering 2021 met honderden euro’s omhoog 

 

Kort nadat de crisis uitbrak, werd door zorgverzekeraars al bekend gemaakt dat er speciale 
regelingen kwamen om de extra kosten voor ziekenhuizen op te vangen. En ook zorgverleners 
die minder omzet kunnen draaien worden grotendeels gecompenseerd voor hun verliezen. 
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Faillissement van bijvoorbeeld tandartsen, fysiotherapeuten en zelfstandige 
behandelklinieken kan daarmee worden voorkomen. 

Nu de druk op de zorg afneemt, kan gelukkig een deel van de reguliere zorg worden hervat. 
Iets dat zeer belangrijk is voor de continuïteit: zorg die langere tijd wordt uitgesteld, stapelt 
zich namelijk op en resulteert in nog hogere kosten op de langere termijn.   

Hoe dan ook staat het vast dat de zorgkosten door alle maatregelen explosief zijn toegenomen. 
Het gaat om vele miljarden euro’s. 

Als de zorgkosten stijgen moet dat door iemand betaald worden. Je raadt het al: de gewone 
Nederlander. 

De zorgkosten worden betaald uit vier collectieve potjes: 

• Premie basisverzekering 

• Eigen bijdragen en eigen risico 

• Inkomensafhankelijke bijdragen 

• Belasting 

Als de zorgkosten stijgen, betekent dat dus dat ook er in minstens een van de potjes meer 
geld moet komen.    

Volgens Groot en Maassen van den Brink gaan we het terugzien in de zorgpremie. 
Zorgverzekeraars zijn genoodzaakt om de premie van de zorgverzekering te verhogen. 

De overheid kan echter ook besluiten om de verdeling van hogere zorgkosten anders te 
organiseren, bijvoorbeeld door verhoging van het eigen risico of de inkomensafhankelijke 
bijdrage. Hoe dan ook gaan burgers dit merken in hun portemonnee. 

 ‘De coronacrisis kost ons allemaal geld’, stellen Groot en Maassen van den Brink. 

En dat heeft een effect op de koopkracht: 

De stijging van de zorgverzekeringspremie gaat ten koste van het besteedbaar inkomen. De 
daling van het besteedbaar inkomen door de stijging van de zorgpremies zal de economische 
recessie nog verder versterken. 

Gelukkig hebben zorgverzekeraars nog wel flinke financiële reserves in kas. Ze zeggen dan 
ook dat groot deel van de extra kosten als gevolg van de coronacrisis kunnen worden betaald 
uit deze reserves. 

De afgelopen jaren werden de reserves vooral gebruikt om de zorgpremie zo laag mogelijk te 
houden. Per verzekerde wordt jaarlijks gemiddeld dertig tot veertig euro betaald uit deze 
reserves als soort subsidie op de premie. Een basisverzekering werd soms zelfs beneden de 
kostprijs aangeboden. 

Daar is volgend jaar duidelijk minder ruimte voor. Ziekenhuizen geven aan zo’n twee miljard 
aan omzet te hebben misgelopen voor reguliere zorg. Daarnaast is er de komende jaren zo’n 
drie miljard extra voor alle coronazorg. Ook huisartsen en andere zorgaanbieders willen 
compensatie voor hun extra uitgaven. 

Tijdens Prinsjesdag, op 16 september, weten we min of meer hoeveel meer premie we in 2021 
gaan betalen voor de basisverzekering. Ook wordt dan bekend wat de plannen zijn voor de 
zorgtoeslag en het eigen risico. 
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Uiteindelijk mogen de zorgverzekeraars in november echter zelf bepalen welke premie zij 
vragen voor hun zorgverzekering. Voor 13 november moeten alle nieuwe premies voor 2021 
bekend zijn gemaakt. 

De kans is groot dat de premieverschillen tussen onderlinge verzekeraars wederom groot 
zullen zijn. Het loont dan ook om je huidige zorgverzekering te vergelijken met het overige 
aanbod. Bron: Zorgwijzer.nl, 13 mei 2020. 

Voorlopig vaccin tegen corona komt minder snel door afname 
aantal besmettingen 

Het ‘voorlopige’ vaccin tegen corona dat momenteel door het Radboudumc wordt getest, komt 
mogelijk later doordat het aantal besmettingen vermindert. Was eerst het idee dat over zes 

maanden duidelijk zou zijn of het werkt, dat kan nu wel tien maanden gaan duren.  

 

Onderzoeker Mihai Netea gaf vrijdagmiddag aan minister Hugo de Jonge een presentatie over 

het vaccin. Dat wordt momenteel getest bij 1500 ziekenhuismedewerkers en 2000 ouderen.  

Donderdag zijn de laatste mensen ingeënt met het vaccin, het is nu afwachten of ze 

ziekteverschijnselen gaan vertonen. 

De helft van de mensen is met een nepvaccin, een placebo, ingeënt. De onderzoeker wil nu 

uitvinden of mensen met het vaccin minder vaak corona krijgen. 

Het vaccin is al zo’n honderd jaar oud en wordt gebruikt tegen tbc. Dit bvc-vaccin zou de 
ziekteverschijnselen bij een coronabesmetting moeten verminderen. ‘Het is niet hét vaccin 
tegen corona, maar kan ter overbrugging mogelijk worden gebruikt voor kwetsbare 

doelgroepen.’ 

Op een echt coronavaccin is het volgens de onderzoeker namelijk waarschijnlijk nog anderhalf 

tot twee jaar wachten. 
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Veel extra doden door mijden zorg; ziekenhuizen krijgen 
minder doorverwijzingen hartklachten 

 

Tijdens de coronacrisis zijn mogelijk duizenden meer mensen doodgegaan omdat ze geen hulp 
van artsen hebben ingeroepen voor andere kwalen. Op basis van de registraties van 
coronadoden door de huisartsen, de verpleeghuizen en gezondheidsdienst RIVM kan namelijk 
niet de totale oversterfte van de afgelopen weken verklaard worden. 

Dat zegt huisartsonderzoeker Marco Blanker van Universitair Medisch Centrum Groningen 
en het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde, dat de coronaregistratie door huisartsen 

heeft opgezet.  

Zo kan het zijn dat mensen bijvoorbeeld met hartklachten niet naar de huisarts zijn gegaan 
omdat ze bang waren er besmet te worden met corona of om de door corona toch al drukke 
huisarts niet extra te belasten. 

Bekend is dat er in deze coronacrisis bijvoorbeeld ook minder ontdekkingen van nieuwe 
kankergevallen zijn gedaan, omdat mensen een bezoek aan de arts hebben gemeden. 
 
Het Nijmeegse Radboudumc en het CWZ bijvoorbeeld zeggen de afgelopen twee maanden heel 
wat minder doorverwijzingen te hebben gehad van huisartsen van mensen met onder meer 

hartklachten. 

De huisartsen registreren sinds enkele weken of ze patiënten hebben die kenmerken hebben 
van een coronabesmetting. Ook houden ze bij of iemand volgens hen aan corona is 
doodgegaan. In de eerste twee weken van april turfden ze wekelijks meer dan 200 
coronadoden. 
 
Tot vorige week telden de artsen al met al een kleine 900 overledenen die naar alle 
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waarschijnlijkheid aan corona zijn overleden, maar niet zijn getest. Dat aantal komt bovenop 
de ruim 5500 doden die wel getest zijn op corona en in de statistieken van gezondheidsdienst 
RIVM worden gemeld. Daar moet nog een deel van de niet geteste overledenen uit de 
verpleeghuizen bij opgeteld worden die niet door de huisartsen zijn behandeld. Dat zou het 

totaal aantal coronadoden ruim boven de 7000 brengen.  

Volgens statistiekbureau CBS zijn er dit jaar echter al veel meer mensen doodgegaan dan op 
basis van het gemiddelde sterftecijfer in de eerste tien weken  - voor corona - verwacht mocht 
worden. En zouden de sterftecijfers eigenlijk al aan het dalen moeten zijn. Vergeleken met de 
sterftecijfers in 2017, 2018 en 2019 is er dit jaar sinds maart een oversterfte van ruim 9.200 
personen. 
 
Blanker vermoedt dat de registratie van de huisartsen mogelijk nog niet optimaal is, waardoor 
er misschien nog wat meer van corona verdachte doden zijn dan nu lijkt. Door de registratie 
nog wat te verbeteren, hoopt hij de cijfers de komende week nog wat preciezer te krijgen. Maar 
dat een belangrijk deel van de oversterfte niet door coronabesmettingen is te verklaren, is wel 

zeker.  

Scholen en universiteiten in regio geven ook in nieuwe 
studiejaar onderwijs op afstand  

 

 

Onderwijs op afstand voert in het eerste halfjaar van het nieuwe studiejaar nog de boventoon 

op roc’s, hogescholen en universiteiten. Ook in de regio Gelderland. 

Prioriteit bij het karige ‘fysieke’ onderwijs dat wel kan doorgaan, komt te liggen op 
praktijklessen en toetsen die niet digitaal afgenomen kunnen worden. Dat lijkt vanwege de 
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aanhoudende coronacrisis het meest waarschijnlijke scenario voor het nieuwe 

studiesemester. Dat begint in september. 

Woordvoerders van de Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en 
roc’s in het Rivierengebied en Nijmegen zeggen dat voor definitieve besluitvorming de komende 
persconferentie van premier Mark Rutte (volgende week) moet worden afgewacht. Maar ze 
wijzen alvast op hobbels die een snelle terugkeer naar de oude situatie onmogelijk lijken te 

maken. 

De HAN heeft in een mail aan studenten en medewerkers al gemeld dat ‘de kans groot is dat 
we ook volgend studiejaar zullen werken met een combinatie van onderwijs op afstand en 

onderwijs in HAN-gebouwen’. 

‘Houd je de 1,5 meter afstand in acht, dan kunnen we hooguit een kwart per ruimte bezetten’’, 
licht een woordvoerder toe. ‘Om onderwijs in schoolgebouwen te kunnen bieden, moet een 
complexe puzzel worden gelegd waarbij we werken met tijdsindelingen, looproutes in de 

gebouwen en andere maatregelen.’ 

Zo acht de HAN de kans groot dat een deel van het onderwijs in het nieuwe studiejaar online 
blijft plaatsvinden. Datzelfde verwacht ROC Rivor, met locaties in Geldermalsen en Tiel.  
 
Een woordvoerder zegt dat druk wordt overlegd over hoe straks precies verder. Volgens haar 
wordt daarbij rekening gehouden met de gedachte dat slechts twintig procent van de totale 

capaciteit van een gebouw kan worden benut door studenten en personeel. 

ROC A12, met vestigingen in onder meer Arnhem en Ede, heeft zelfs een speciale taskforce in 

het leven geroepen ter voorbereiding op komend studiejaar. Daarnaast worden externe 
onderwijsdeskundigen ingehuurd en studenten en medewerkers gevraagd naar hun ideeën.  
 
De mbo-koepel mikt op een combinatie van onderwijs op afstand en fysieke aanwezigheid op 

school. Ook wordt gekeken hoe stages straks kunnen doorgaan, meldt een woordvoerder. 

Verder speelt mee dat bussen en treinen vanwege de noodzakelijke afstand veel minder 
studenten kunnen vervoeren. De HAN, Radboud Universiteit, het ROC Nijmegen, ziekenhuis 
Radboudumc en de vervoersbedrijven zijn in overleg over hoe vervoersbewegingen zo efficiënt 

mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden. 

‘Maar helemaal normaal zal het niet kunnen zijn als je alleen al kijkt naar hoe druk het vorig 
jaar was op reguliere dagen’, stelt een woordvoerder van de Radboud Universiteit. En: ‘Hoe 
gaat het met de afstand als studenten bij de ingang naar binnenlopen en drukte op andere 

verblijfsplekken? Dat heeft beperkingen.’ 

De HAN hoopt vanaf half juni op kleine schaal terug te kunnen keren naar fysiek onderwijs. 
‘Met name willen we toetsen die niet digitaal kunnen worden afgenomen op onze locaties gaan 
afnemen’, zegt de woordvoerder van de HAN. ‘De belangrijkste uitgangspunten zijn uiteraard 
de gezondheid en veiligheid van onze studenten en medewerkers. Ook praktijklessen hopen 

we per half juni weer mondjesmaat te kunnen opstarten.’ 

Zowel bij de Radboud Universiteit als HAN kunnen studenten ook alweer, op afspraak, boeken 
halen bij de bibliotheken. De universiteit van Wageningen probeert in het nieuwe studiejaar 
weer zoveel mogelijk door te laten gaan.  ‘Daarom zijn we nu bezig de kleinere zalen in te 
richten voor colleges of werkgroepen voor kleinere groepen’, vertelt woordvoerder Simon Vink. 
Al verwacht de universiteit dat colleges met meer dan honderd studenten, net als nu, in het 

begin online gebeuren.  
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Voor horecabaas Khalid Oubaha is het ‘watertrappelen tot de 
verdrinkingsdood’  

 

Khalid Oubaha 

Khalid Oubaha leidt eenentwintig horecabedrijven in Arnhem, Nijmegen en Enschede met 500 
personeelsleden. Hij behoort tot de initiatiefnemers van actiegroep Horecazorg. 

‘De horeca redt het nooit in de anderhalve economie. Het is watertrappelen tot de verdrinking 

erop volgt. Het is onmogelijk om de helft van de vierkante meters van de zaak in leveren en 
dan nog rendabel te draaien. Je kunt van alles bedenken om terrassen samen uit te breiden 
in de hoop op zoveel mogelijk dagen mooi weer maar ook dat gaat ons niet redden.  We gaan 

straks allemaal kapot.’ 

‘Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft ons misleid. We hadden tot 17 maart een 
uitstekende regeling voor werktijdverkorting voor ons personeel bij economische tegenslag 
met nul kosten voor de ondernemers. Koolmees verving die regeling door de tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud NOW.’  

‘Die regeling werd gepresenteerd als noodmaatregel om ondernemers te redden en het loon 
voor 100 procent door te betalen aan de werknemers. Maximaal 90 procent van de loonkosten 
zou de overheid dekken. Dat is een leugen. Het is hoogstens maximaal 64 procent. Ik ben zo 
de afgelopen drie maanden 6 ton kwijt geraakt aan loonkosten. Dat staat nog los van alle 

andere vaste lasten, zoals de huur.’ 

‘Ik onderzoek met horeca-ondernemer Laurens Meijer of we minister Koolmees officieel in 
gebreke kunnen stellen voor misleiding als basis voor een rechtszaak tegen de staat. Ik heb 
nu bezig om gegevens en berekeningen te verzamelen voor David Nas van Poelman van den 
Broek Advocaten. Hij kijkt naar de juridische mogelijkheden om de minister aansprakelijk te 
stellen.’ 
 
‘De regering ziet horeca als luxe, het personeel moet zich maar laten omscholen voor bedrijven 
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die het in anderhalve meter economie  wel goed doen. Ze denken dat de horeca toch wel weer 
terug komt, na de golf van faillissementen. Want dan beginnen ondernemers weer opnieuw in 
de panden die straks overal leeg komen te staan. Ik vind dat je zo niet met mensen om komt 
kunt gaan. Ik roep ondernemers op om dit niet te pikken, in opstand te komen.’ Bron: 

Gelderlander.nl, 15 mei 2020. 

 

Drie katten en een hond zijn in Nederland besmet (geweest) met het coronavirus, zo is vrijdag 
gemeld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De hond, die mogelijk 
via zijn baasje ziek is geworden, is ingeslapen. 

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van besmettingen met het coronavirus binnen 
nertsenbedrijven. Het moest voor meer inzicht zorgen in de verspreiding van het virus in het 
milieu. 

‘In het onderzoek zijn ook elf katten op een van de besmette bedrijfslocaties getest. Bij drie 
van deze katten zijn antistoffen aangetoond tegen COVID-19. Dat betekent dat de katten 
besmet zijn geweest. Daarnaast is er in Nederland ook voor het eerst een hond met antistoffen 
tegen het virus aangetroffen.’ 

De eigenaar van de hond was zelf besmet met het coronavirus. ‘De hond had 
ademhalingsproblemen en is op 30 april geëuthanaseerd vanwege verergering van de 
klachten.’ Het is niet bekend of het dier mogelijk ander lijden had wat zorgde voor het moeten 
laten inslapen. 

Er is wereldwijd een aantal gevallen bekend waarbij eigenaren die zelf besmet waren het virus 
overdroegen op hun huisdieren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
raadt mensen met klachten die passen bij het coronavirus aan om intensief knuffelen met 
hun huisdieren te vermijden. 

Mensen die ziek zijn en ook een ziek huisdier hebben, wordt aangeraden samen met hun 
huisdier binnen te blijven. ‘Honden kunnen dan kort uitgelaten worden door een ander 
persoon dan de patiënt.’ 

Na het aantreffen van het coronavirus bij de nertsenbedrijven was aangeraden om niet te 
wandelen of te fietsen in een zone van vierhonderd meter rondom zo'n bedrijf. Dat advies komt 
nu te vervallen, is vrijdag gemeld. Bron: Nu.nl, 15 mei 2020. 
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Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) is in een week tijd met bijna tweehonderd 
gedaald. Dat meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), 
vrijdagmiddag. 

Vrijdag is het aantal coronapatiënten op de ic gedaald met 32. Er zijn nu in totaal 378 
Nederlandse coronapatiënten die intensieve hulp nodig hebben. 

Drie Nederlandse ic-patiënten liggen in een Duits ziekenhuis. Dat zijn er vier minder dan 
donderdag. 

De procentuele daling van het aantal coronapatiënten op de intensive care gaat harder dan 
de afgelopen drie weken. 

Een week geleden voorspelde Kuipers dat het aantal coronapatiënten op de ic vrijdag ongeveer 
op 435 zou uitkomen. Dat zijn er nu ruim vijftig minder 

Volgens Kuipers is de bezetting van de intensivecareafdelingen nu op een normaal niveau, 
zoals die vóór de coronacrisis was. ‘De vrijgekomen ic-capaciteit wordt volledig gebruikt voor 
overige zorg’, concludeert hij. 

Vrijdag liggen 527 niet-coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er dertig meer dan 
donderdag. 

In een week tijd is het aantal niet-coronapatiënten op de ic met ruim honderd gestegen, wat 
aantoont dat de reguliere zorg steeds meer kan worden opgepakt. 

Op niveau is die reguliere ic-zorg nog niet: voor de coronacrisis lagen er dagelijks tussen de 
achthonderd en negenhonderd patiënten op de intensive care.  
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De GGD's verwachten vanaf juni 600 tot 2.400 coronabesmettingen per dag vast te stellen. 
Dat blijkt uit berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die 
koepelorganisatie GGD GHOR vrijdag heeft gepresenteerd.  
 
Volgens schattingen kunnen vanaf juni, als meer maatregelen rond de gedeeltelijke lockdown 
versoepeld worden, ongeveer 30.000 mensen per dag getest worden. Het RIVM verwacht dat 
tussen de 2 en 8 procent besmet zal blijken met het COVID-19-virus. 

Mensen die positief testen, worden in isolatie geplaatst. Ook gaat de GGD onderzoeken door 
wie de persoon besmet is geraakt en met wie hij of zij verder in contact is geweest. Deze 
mensen moeten opgespoord en gewaarschuwd worden. 

De vijfentwintig GGD's moeten vanaf juni, als alle Nederlanders met klachten zich mogen 
laten testen, genoeg personeel klaar hebben staan om het bron- en contactonderzoek uit te 
voeren bij de ondergrens van zeshonderd bevestigde besmettingen per dag. 

Omdat een onderzoek gemiddeld vijf uur duurt, zijn landelijk minimaal achthonderd 
medewerkers nodig die fulltime werken. Dit kan in het ergste scenario oplopen tot 3.200 
voltijdsbanen. Callcenters van ‘prominente partners’ leveren indien nodig 2.400 medewerkers. 
Wie deze partners zijn, wordt binnenkort bekendgemaakt. 

In juni worden meerdere maatregelen tegen het coronavirus versoepeld, mits het virus onder 
controle blijft. Zo gaan de middelbare scholen weer open en gaat het openbaar vervoer volgens 
de normale dienstregeling rijden. Ook kunnen terrassen, bioscopen, restaurants, concertzalen 
en theaters onder voorwaarden weer open.  Bron: NU.nl, 15 mei 2020. 

Gevolgen coronavirus voor reizen naar het buitenland  

Reisadvies: reis alleen naar het buitenland indien noodzakelijk 

Landen hebben ingrijpende maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten, en de situatie kan snel 
veranderen. Deze maatregelen hebben vergaande gevolgen voor reizigers. 
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Alle landen wereldwijd (ook de EU-landen) hebben ingrijpende maatregelen genomen om de 
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit heeft vergaande gevolgen voor reizigers. 
Daarom adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders om niet naar het 
buitenland te reizen tenzij het noodzakelijk is: kleurcode oranje. Vakantiereizen naar het 

buitenland worden afgeraden. 

In sommige landen worden, net als in Nederland, de maatregelen langzaam versoepeld. Maar 
op dit moment geldt nog steeds minimaal een oranje reisadvies voor de hele wereld. Dit 
betekent dat afgeraden wordt naar het buitenland te reizen (ook naar landen in Europa), 
behalve als het echt noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen niet onder noodzakelijke reizen en 
worden om die reden afgeraden. De komende tijd wordt hier geen verandering in verwacht. 

Houd het reisadvies in de gaten. Als de situatie verandert wordt dit aangepast. 

Nederland vormt samen met vijfentwintig Europese landen de Schengenzone. De 

Schengenlanden hebben daarom gezamenlijke afspraken over toegang tot deze Schengenzone. 

U moet zelf de afweging maken of een reis noodzakelijk is. Iedereen met reisplannen wordt 
geadviseerd hier goed over na te denken. Vakantiereizen vallen onder niet-noodzakelijke reizen 
en worden afgeraden. 

Vrachtvervoer en overig professioneel transport geldt nadrukkelijk wel als ‘noodzakelijk 
verkeer’. Het reisadvies geldt dus niet voor de transportsector en het goederenvervoer. 

Het advies aan zakenreizigers is om goed te overwegen of een zakenreis op dit moment echt 

noodzakelijk is. 

Vrachtvervoer en overig professioneel transport geldt nadrukkelijk wel als ‘noodzakelijk 

verkeer’. Het reisadvies geldt dus niet voor de transportsector en het goederenvervoer. 

Het advies om alleen noodzakelijke reizen te maken, geldt voor de hele wereld. Dit is inclusief 
Schengenlanden. Dus ook een reis met de auto naar bijvoorbeeld Duitsland en België wordt 
afgeraden. Veel landen hebben de grenzen gesloten voor binnenkomend verkeer dat niet 

noodzakelijk is, zoals vakantiereizen. 

Als het gaat om Corona is de kleurcode van de kaart (oranje of rood) leidend. Voor 
veiligheidsrisico’s -anders dan die met Corona samenhangen- kunt u in het reisadvies van het 
betreffende land de rubriek Veiligheidsrisico’s bekijken. 

Reisadviezen zullen wereldwijd nog steeds op hoofdlijnen actueel worden gehouden en land 

specifieke elementen, anders dan het coronavirus, blijven behouden. 

Per land zullen ambassades via publieke kanalen (bijvoorbeeld via social media) blijven 
informeren over de beperkende maatregelen in het betreffende land. Het algemene reisadvies 
zal via alle kanalen van Buitenlandse zaken worden verspreid (ambassades, social 

mediakanalen, 24/7 Contact Centre). 

Verblijft u in het buitenland? Meld u dan aan bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken. 

Dan wordt u op de hoogte gehouden van de situatie ter plaatse. Bron: nederlandwereldwijd.nl.  
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Prinses Elisabeth belt met eenzame bejaarden in woon-zorgcentra  

 

Ook de kinderen van het koning Filip en koningin Mathilde steken in tijden van corona de 
handen uit de mouwen. Prinsessen Elisabeth en Eléonore en prinsen Gabriël en Emmanuel 
namen de telefoon en staken eenzame bewoners van woon-zorgcentra en serviceflats een hart 
onder de riem. Bron: Nieuwsblad.be, 18 mei 2020 
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Bron: Nieuwsblad.be, 18 mei 2020 

 



146 

 

 

 

Rutte: We hebben de ruimte verdiend, mensen mogen buiten 
weer samenkomen   

De horeca, culturele instellingen en middelbare scholen kunnen zich opmaken om volgende 
maand beperkt weer open te gaan. Dat zei premier Rutte vanavond tijdens een 
persconferentie.  

Buiten mogen grotere groepen mensen weer bij elkaar komen, op gepaste afstand. 
Evenementen blijven echter verboden. En vanaf 25 mei kunnen meerdere verpleeghuislocaties 
zonder besmettingen weer een bezoekregeling opzetten. Half juni geldt dat voor alle locaties. 
Over een week mogen ouderen thuis ook weer mensen ontvangen.   

Omdat het coronavirus nog niet opvlamt, kan het kabinet daarvoor groen licht geven. Het 
wordt in de geopende publieke gelegenheden toegestaan om met dertig mensen te verblijven, 
exclusief personeel. Wel moet vooraf bij de reservering gecheckt worden of gasten niet ziek 

zijn. En iedereen houdt anderhalve meter afstand, behalve huisgenoten.    

Rutte: ‘Ik wil benadrukken dat we de ruimte met elkaar hebben verdiend. Versoepeling van 
de maatregelen maakt het nog belangrijker dat we ons aan de regels houden.’ 
 
De bewindslieden die het meest te maken hebben met de coronacrisis, hebben wel besloten 
dat de horecazaken niet eerder dan maandag 1 juni (tweede pinksterdag) vanaf 12 uur open 
mogen, ondanks druk vanuit die branche om daar ook de zondag (eerste pinksterdag) bij te 

trekken. De burgemeesters wilden dat echter niet. 

De premier begrijpt dat de belangen groot zijn. ,,We moeten echter oog houden voor het grotere 
geheel. Helaas kunnen niet alle wensen worden vervuld. Elke versoepeling betekent meer 
mensen op straat en meer drukte in het openbaar vervoer. Als een tweede lockdown nodig 
wordt, is dat nog veel slechter voor onze economie. Het blijft werk in uitvoering.’ 
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Vanmiddag lekte ook al uit dat de basisscholen en de kinderopvang op 8 juni weer helemaal 
open kunnen, mits het aantal besmettingen met het coronavirus binnen de perken blijft. 

Kinderen kunnen weer op normale dagen terecht. 

Op 2 juni gaat het voortgezet onderwijs weer open, in beperkte vorm. Scholen krijgen zoveel 
mogelijk ruimte om tot werkbare afspraken te komen binnen de anderhalve meter, maar ze 
moeten wel weer fysiek onderwijs geven. Dat geldt ook voor het voortgezet speciaal 
onderwijs. Vanaf 15 juni kan het hoger onderwijs weer starten met leerlingen op locatie 
toetsen en praktijklessen organiseren. 

Als mensen weer naar de film of het terras gaan en scholieren weer door de gangen drommen, 
kan het virus misschien weer om zich heen grijpen. Daarom heeft ‘coronaminister’ Hugo de 

Jonge een ‘bedieningspaneel’ ontworpen. 

Dat deashboard laat zien hoe de strijd tegen de epidemie ervoor staat en welke maatregel het 
kabinet neemt als het virus weer de kop opsteekt. Dan zouden misschien in een bepaalde 
regio de terrassen toch weer dicht kunnen gaan, wordt reizen met het ov ingeperkt of wordt 

een ander advies of andere maatregel aangescherpt.   

Overigens komt er nog geen besluit over heropening van de sportscholen eerder dan 1 
september, zoals die branche graag zou zien. Sportminister Van Rijn wacht eerst een OMT-
advies daarover af, dat volgende week moet verschijnen.    

 

Premier Rutte 

Het openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juni weer een volledige dienstregeling. In het ov moeten 
reizigers vanaf dan mondkapjes dragen en op de perrons afstand houden. Doen ze geen 

mondkapje om, dan lopen ze risico op een boete van 95 euro.  

Rutte gaf ten slotte nog een groot compliment aan jongeren. ‘Dit doet iets met je. Niemand 
weet precies hoe ons land er de komende tijd uit gaat zien. Jullie moeten daarover gaan 
meedenken en meepraten. Daarom daag ik jullie uit. Kom met ideeën, lever kritiek, liefst 

opbouwend. We moeten met elkaar naar de beste oplossingen zoeken.  Bron: AD, 19 mei 2020. 
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Topvirologen waarschuwen kabinet na versoepelen 
coronamaatregelen: ‘Reken je niet rijk’ 

Nederland moet erop rekenen dat het coronavirus misschien wel meerdere keren gaat 
terugkeren. Daarvoor waarschuwde viroloog Ab Osterhaus vanavond tijdens een digitale 
bijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

‘De versoepelingen van het kabinet zijn leuk, ook economisch, maar we moeten ons niet rijk 

rekenen’, zei Osterhaus. ‘Als we de boel straks weer helemaal open zetten, heb je opnieuw kans 

op duizenden, tienduizenden doden.’ 

Osterhaus, werkzaam aan de universiteit van Hannover, is niet al te optimistisch over de 
snelle komst van een vaccin, hoewel daar op tientallen plekken in de wereld aan gewerkt 
wordt. ‘Ik zie nog grote hobbels voor een vaccin. Ik zou erg huiverig zijn om daar mijn kaarten 
op te zetten. En als een vaccin er pas laat komt, en we hebben als bevolking nog weinig 
immuniteit opgebouwd, dan zijn de omstandigheden voor het coronavirus na de zomer weer 
gunstig. Dan kan het virus zelfs meerdere keren terugkeren.’ 

De viroloog deed zijn uitspraken tijdens een webinar van de KNAW, waarbij ook Marion 
Koopmans (hoogleraar virologie Erasmus MC), Aura Timen (hoofd Landelijke Coördinatie 
Infectieziektebestrijding bij het RIVM) en Eric Snijder (hoogleraar moleculaire virologie aan 

het LUMC in Leiden) te gast waren. Osterhaus’  visie werd door de anderen niet bestreden.  

Osterhaus vreest voor een ‘aan-uit-lockdown’, waarbij het virus en dus ook de maatregelen 
blijven terugkeren. Hij is van mening dat het kabinet nog meer zou moeten doen om het 
coronavirus zoveel mogelijk weg te krijgen. ‘Ze sturen op de capaciteit van de intensive cares 
in de ziekenhuizen. Dat is niet de goede manier: je moet sturen op het zoveel mogelijk 
elimineren van het virus. Je moet toe naar grootschalig testen, en ik ben ook nog steeds een 
groot voorstander van apps. Dan ben je uiteindelijk goedkoper uit, en heb je minder 

slachtoffers dan hoe het nu gaat.’ 

Over mogelijke kritiek op zijn visie, zei Osterhaus: ‘Toen ik riep dat Nederland in lockdown 

moest, viel heel het land over me heen. Niet veel later kregen we de lockdown.’ 

Aura Timen (RIVM) denkt dat het volledig uitschakelen van een virus in een westers land als 
Nederland niet gaat lukken. ‘We zijn geen eiland, je kunt Nederland niet afgrendelen. Dus je 
zult moeten leren leven met het virus. De grootste vraag voor mij is: wat doen we met het 
reisverkeer, met vakanties. En wat doe je met mensen die Nederland willen bezoeken.’ 

Marion Koopmans (Erasmus MC) betoogde dat Nederland staat voor een grote 
‘mindsetverandering’. ‘We komen uit een cultuur waarin we heel weinig testen. Nu moeten we 
toe naar massaal testen. Daar is heel veel voor nodig. En dan het plan dat als je positief test, 
je ook echt in quarantaine gaat. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen zich daar zomaar aan 

gaat houden.’ 

Eric Snijder (LUMC Leiden) noemde het gebrek aan geduld bij Nederlanders als grootste risico. 
‘Je ziet het geduld slijten. Terwijl het duidelijk is dat we de kennisachterstand op het virus 
niet in een paar maanden in halen. In dat opzicht hebben we een maatschappelijk probleem. 

Je moet blijven bepleiten dat maatregelen nodig zijn om risicogroepen veilig te houden.’ 

Voor de toekomst zou het beter zijn om vooraf te investeren in kennis over virussen in bredere 
zin, stellen de topwetenschappers. Snijder: ‘Regeren is vooruitzien. We hebben onderzoeksgeld 
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nodig. De uitdaging is om verder te kijken dan de eerstvolgende verkiezingen en een plan te 

maken voor de middellange termijn.’ 

Osterhaus sloot zich bij dat betoog aan. ‘Ik heb al jaren geijverd voor een betere pandemic 
preparedness. Ik hoop dat we de les leren, want we gaan in de toekomst meer pandemieën 

krijgen. Niet alleen corona- of grieppandemieën. Andere virusfamilies hebben soortgelijke 
mogelijkheden. Dan zit je weer met enorme economische kosten, ziekte- en stervenslast. 
Daarom moet je gaan investeren: niet een paar miljoen, maar een paar miljard, en wereldwijd.’ 

Bron: AD, 19 mei 2020. 

Dit zijn de reacties op de versoepelingen van Rutte: ‘Iets is 

beter dan niets’ 

 

Het lag al in de lijn der verwachting. De versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet 
had aangekondigd, kan doorgaan. Het kabinet vindt het verantwoord om de stappen te zetten. 
Opluchting overheerst, maar tegelijkertijd zijn er nog veel praktische en financiële zorgen. Een 
greep uit de reacties: 

Voorzitter Dirk Beljaards van Koninklijke Horeca Nederland hangt de vlag nog niet uit: ‘We 
zijn voorzichtig positief, het is fijn dat we open mogen. Wat we minder vinden, is dat het 
omgeven is met restricties, dat voelt als een wedstrijd spelen met één hand op de rug. Als het 
steunpakket van de overheid straks voldoende blijkt, dan hebben we perspectief. Maar de vlag 
kan nog niet uit. Ik spreek veel horeca-ondernemers en die krijgen van mensen te horen dat 
ze wel blij zullen zijn om straks weer open te kunnen. Maar die ondernemers zeggen dan op 
hun beurt dat ze niet weten of ze juni wel halen. En dat moeten we toch tegenover de vreugde 

van deze aankondiging van de opening zetten.’’  

De grootste kroegbaas van Nederland, Laurens Meyer, voorziet zelfs grote problemen omdat 
de horecagelegenheden de nieuwe manier van werken nog niet hebben kunnen testen. De 
strandpaviljoens houden dan ook gemengde gevoelens over aan de persconferentie. ‘We staan 
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al met 10-0 achter. Ons seizoen bestaat uit zeven maanden, maar daar zijn er al drie van 

verloren gegaan’, zegt Kiria Logtenberg, namens de strandpaviljoens in Zandvoort. 

Nederlandse filmtheaters maken zich ook ernstig zorgen, maar zijn juist ontzettend blij dat zij 
per 1 juni weer open mogen. Tegelijkertijd zijn er nog veel praktische en financiële zorgen. De 
economische schade voor de kleine en middelgrote bioscopen is zo’n vierenhalf miljoen euro 
per week. En de heropening kan deze problemen, met een zeer beperkt aantal bezoekers per 

zaal, niet oplossen. 

 ‘We zijn heel blij dat we onze culturele taak weer kunnen vervullen’, stelt Friederike Weisner 
van het Nederlands Filmtheater Overleg, de koepel van vierentwintig grote arthousebioscopen 
in Nederland. ‘Iets is beter dan het niets dat er de afgelopen elf weken was. Maar veel theaters 

worstelen erg met de praktische uitvoerbaarheid van de 1,5 meterregels.’ 

Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, is ‘heel blij’ dat de theaters op 1 juni de 
deuren weer kunnen openen. ‘We kijken er vooral naar uit om onze bezoekers weer te kunnen 
verwelkomen’, laat een woordvoerder weten. ,,En dat onze medewerkers weer aan het werk 

kunnen.’ 

Het bedrijf stelde eerder al met klem dat het exploiteren van de bioscopen met een maximum 
van dertig bezoekers niet rendabel is. De animo voor bioscoopbezoek blijkt overigens enorm 
te zijn. Voor de eerste paar dagen zijn inmiddels al 36.000 kaartjes verkocht. Tientallen zalen 

zijn al uitverkocht. 

Ook de musea in Nederland zijn er helemaal klaar voor om op 1 juni de deuren te openen. De 
Nederlandse Museumvereniging merkt dat het enthousiasme groot is en dat er hard gewerkt 
wordt aan de voorbereidingen. Veel musea maakten de afgelopen dagen al bekend weer open 
te willen voor publiek. Daarbij nemen ze allerlei maatregelen om verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan. 

Zo moeten bezoekers vooraf online een ticket kopen voor een bepaald tijdvak. Ook hebben 
instellingen looproutes gemaakt en zijn er extra hygiënemaatregelen. Een protocol schrijft 
voor waar ze aan moeten voldoen, maar dat moet ieder museum zelf toesnijden op de eigen 
ruimte en inrichting. Bezoekers mogen niet fotograferen en filmen omdat dat de doorstroming 

mogelijk belemmert, die juist belangrijk is om voldoende ruimte tussen bezoekers te houden. 

Weinig verandering voor organisatoren van grote concerten en festivals: die blijven tot 1 
september verboden. Opvallend is dat kleine festivals voor maximaal dertig personen straks 
wel zijn toegestaan. ‘Maar daar schieten wij weinig mee op’, zegt Gert-Jan Brouwer, secretaris 
bij de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). 

‘Dat is denk ik meer bedoeld voor kleine culturele instellingen. Niet voor de makers van grote 
commerciële evenementen die wij ondersteunen. Nee, wij blijven nog wel even uitgeschakeld, 
maar we zijn uiteraard erg blij voor de andere branches. Eindelijk staan er weer mooie dingen 

te gebeuren.’ 

De branchevereniging ov-Nederland, waarin alle openbaar vervoerbedrijven zijn verenigd, 

toont zich eveneens tevreden. ‘Naast duidelijkheid voor reizigers en medewerkers is er nu ook 
duidelijkheid voor kinderen die het ov moeten gebruiken voor noodzakelijke reizen’, zegt 
voorzitter Pedro Peters. ‘De regels rond toezicht en de handhaving zijn precies zoals door ov-
bedrijven bepleit. Zo gaan we het doen, op juridische basis van de WPV (wet personen vervoer 
2000). Houden reizigers zich echt niet aan de regels, dan kun je een boete krijgen. Een boete 

kost 95 euro, zonde van het geld, toch?’ 
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Alle ov-bedrijven in Nederland roepen reizigers op zich aan de regels te houden om een risico 
op besmetting tot een minimum te beperken. ‘Hemelvaart staat voor de deur, het wordt mooi 
weer en veel mensen zijn vrij. Toch vragen we iedereen nog steeds om drukke plekken te 
vermijden en het openbaar vervoer alleen te gebruiken indien het echt noodzakelijk is. Een 

uitje naar het strand hoort daar helaas echt nog niet bij’, aldus Peters. 

Minstens zo blij zijn werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dat de geplande 
opening van een aantal sectoren per begin volgende maand wordt doorgezet. Wel zagen ze 
meer mogelijkheden en vinden ze het jammer dat niet meer branches kunnen profiteren van 

heropeningen. 

Daarbij wijzen de werkgeversorganisaties in het bijzonder op casino’s en speelhallen, die 
verwant zijn aan de horeca. Ook sport- en yogascholen zouden volgens VNO-NCW en MKB-
Nederland best eerder open kunnen. Ze vinden het dan ook ‘goed dat het kabinet met 

sportaanbieders in gesprek is’ om hen mogelijk voor 1 september al open te laten gaan. 

Ook constateren VNO-NCW en MKB-Nederland dat er ‘onnodige problemen’ ontstaan in de 
uitvoering. Dat campings de sanitaire voorzieningen pas op 1 juli mogen openen, zorgt ervoor 
dat ouderen nu ook in het hoogseizoen op vakantie gaan.  

‘Dit is niet nodig als de opening van sanitaire voorzieningen op campings wordt vervroegd 
naar 1 juni.’ Ook vinden ze het jammer dat de horeca niet al in het pinksterweekend open 

mag. 

De aangekondigde openstelling van de middelbare scholen op 2 juni zorgt voor blijdschap bij 
de scholen, maar ze staan daardoor ook voor een uitdaging. Dat laat de VO-raad, die de 

belangen van de scholen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, weten. 

Omdat de scholen moeten voldoen aan de 1,5 meterrichtlijn, kunnen niet alle leerlingen 
tegelijk les krijgen op school. Volgens de VO-raad zal de aanpassing in het onderwijs veel 

vragen van de betrokkenen. 

‘Het is een uitdaging om de school en het onderwijs zo in te richten dat 1,5 meter afstand 
gewaarborgd kan worden.’ Maar blijdschap overheerst. ,,De interactie tussen leerling en leraar 

is immers de kern van het onderwijs.’ 

De brancheverenigingen in de  kinderopvang zijn opgelucht dat de scholen en kinderopvang 
op één datum weer volledig opengaan. ‘Het gepuzzel voor ouders en kinderopvang om de 

roosters aan te laten sluiten op scholen is hiermee van de baan’, aldus de belangenvereniging. 

Het is goed dat de geplande versoepelingen op 1 juni kunnen doorgaan, want daarmee wordt 
een nieuwe stap gezet richting een normale situatie. Zo reageert INretail, de 
brancheorganisatie voor winkeliers in de non-foodsector. ‘Het is positief dat gericht aankopen 
doen ook weer even genieten wordt van de sfeer in de winkelstraten.’ 

INretail benadrukt dat winkeliers actief in de weer zijn met veiligheidsprotocollen en dat de 
brancheorganisatie gemeenten wil helpen bij het vormgeven van het winkelgebied. Bovendien 
roept INretail consumenten op om tijdens het komende lange hemelvaartweekend gespreid 

naar de winkels te komen en de drukste middagmomenten te mijden. 

Ouderenbond ANBO is weliswaar content met de versoepelde coronamaatregelen, toch wijst 
de instantie erop dat voorzichtigheid nog altijd geboden is. Vanaf 25 mei kan er 

in verpleeghuizen weer bezoek worden ontvangen. 
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‘Het is heel fijn dat de bezoekregeling die bij vijfentwintig verpleeghuislocaties is gestart, goed 
verloopt. Daardoor kunnen er vanaf 25 mei op meer locaties mensen op bezoek bij hun geliefde 
in het verpleeghuis. Een kus of knuffel kan helaas nog niet, maar we kunnen in ieder geval 

weer op bezoek’, aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. 

Sportkoepel NOC*NSF is teleurgesteld dat de sportkantines van buitensportaccommodaties 
nog niet open mogen. ‘We zijn in de sport eraan gewend dat wij de voor de horeca geldende 
regels altijd stipt opvolgen. Dat zouden we nu ook hebben gedaan. Dit is vooral wrang omdat 
deze buitensportaccommodaties al wel weer open zijn en volop kosten maken zonder dat daar 
bijvoorbeeld kantine-inkomsten tegenover staan’, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur 

NOC*NSF.  

‘Dat het OMT zich erover buigt of de sportkantines per 1 juli wel weer open mogen geeft 
perspectief, maar de logica waarom de sport een maand zou moeten wachten ontbreekt.’ Bron: 

AD, 19 mei 2020.  

Zo gaan andere landen corona te lijf: het ene wat succesvoller 
dan het andere  

 

Japan,  Yokohama, vlakbij Tokio  

Meer dan drie miljoen mensen zijn nu wereldwijd besmet met het coronavirus. Ruim 217.000 
mensen hebben het niet overleefd. Terwijl de meeste aandacht uitgaat naar zorgelijke hotspots 
als Italië, de Verenigde Staten en Brazilië en in sommige Aziatische landen een tweede golf 
besmettingen de kop opsteekt, worstelen alle landen met Covid-19. Het ene wat succesvoller 
dan het andere. 

Vier Europese landen (Italië, Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië) registreerden bijna de 
helft van het totaal aantal doden. Daarbij wel de aantekening dat er grote twijfels zijn over de 
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statistieken van bijvoorbeeld China en Rusland. Oorlogsgebieden als Jemen en Zuid-Soedan 

hebben respectievelijk 1 en 6 doden gemeld. Men heeft daar andere zorgen. 

De Turkse president Erdogan bedacht een eigen strategie die over het algemeen de steun heeft 
van de Turkse bevolking. Turkije kent een ‘weekend lockdown’ waarbij alleen in het weekeinde 
uitgaans- en andere beperkingen gelden. Doordeweeks wordt iedereen tussen de veertig en 
vijfenzestig jaar geacht te werken. De Turkse ziekenhuisstructuur kan de crisis aan, aldus de 

autoriteiten. Elke dag worden er in Turkije veertigduizend mensen getest. 

Of het officiële plaatje helemaal klopt, is een andere vraag. Er waren bijvoorbeeld al 
besmettingsgevallen in het land, drie weken voordat dat officieel werd erkend. Een arts in 
Istanbul vertelde aan de Britse zender Channel 4 dat er veel meer besmettingen en 
sterfgevallen waren dan gemeld. De formele data zeggen 112.000 besmettingen en 2900 
doden. Vermenigvuldig dat maar minstens met 2,5, aldus de anonieme arts. 
 
Twijfel aan de Turkse aanpak is niet verstandig. Volgens Channel 4 zijn zo’n 4000 
Facebookaccounts met kritische opmerkingen gewaarschuwd of verwijderd. Om het 
besmettingsgevaar te verminderen zijn veel gevangenen vrijgelaten, behalve politieke 

gevangenen die in Turkije doorgaans de status van terrorist hebben. 

Nieuw-Zeeland heeft het zo goed gedaan (nog geen 1500 besmettingen en maar 19 doden) dat 
een bevrijdingsfeestje op zijn plaats lijkt. Maar dat is precies wat premier Jacinda Ardern niet 

wil. Ook riep ze op waakzaam te blijven. 

Nieuw-Zeeland schakelt terug van alarmfase 4 naar 3 wat betekent dat er weer regionaal 

gereisd mag worden en ook dat de familie mag langskomen. Pubs en kappers blijven nog dicht 

Premier Ardern krijgt internationaal complimenten om haar aanpak die deels is afgekeken 
van Taiwan, het echte  coronasuccesverhaal. Nieuw-Zeeland bereidde zich eveneens rigoureus 
voor op wat onvermijdelijk zou gaan komen. Ardern werd daarbij wel geholpen doordat er 
weinig rechtstreekse vluchten (extra besmettingsrisico) zijn naar haar afgelegen land dat – 
anders dan buurland Australië – ook nog eens centraal wordt bestuurd, wat ingrijpen 
vergemakkelijkt. 
 
Arderns aanpak was helder en snel. Ze liet meteen veel testen op basis van goede 
wetenschappelijke adviezen en had het vertrouwen van de bevolking. Dat nam alleen maar 
toe toen ze uit solidariteit met degenen die economisch werden getroffen twintig procent van 

haar eigen salaris inleverde. 

Net als de Britten worden de Ieren hard geraakt (bijna 20.000 besmettingen en 1100 doden). 
De voor veel Ieren en ook Noord-Ieren essentiële traditie van de wake voor de overledene is 
verboden. De hele familie, vrienden en bekenden kwamen soms wel drie dagen rouwen. 
Vanwege corona is het aantal aanwezigen beperkt tot tien. ‘Het coronavirus berooft ons van 
veel dingen, maar het op deze manier moeten begraven van de mensen van wie we houden, 
vergroot onze last’, aldus The Irish Times.   
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Een eenzame begrafenis in Derrylin, Noord-Ierland. © AFP 

Taiwan heeft zichzelf beloond door de allereerste Chinese data over besmettingen te 
wantrouwen. Na de eerste geruchten over een mogelijke nieuwe Sars-achtige besmetting 
volgden tests en contacttracering van reizigers uit China. Zonder data van de 
Wereldgezondsheidsorganisatie (WHO) - waarvan Taiwan door China is uitgesloten omdat het 
eiland volgens de Chinese Communistische Partij een provincie is van de Volksrepubliek - 

oogstte Taiwan internationaal applaus voor de aanpak.  

 

Taiwan  

Het land lijkt nu ook de onvermijdelijke tweede besmettingsgolf onder controle te hebben. De 
Verenigde Staten hebben de banden met het eiland aangehaald en Taiwan maakt zich op basis 
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van bewezen kennis in het tackelen van een virus nu sterk voor toetreding tot de WHO. Of 

China dat nou leuk vindt of niet. 

Mauritanië is misschien wel het Taiwan van Afrika: zeven besmettingsgevallen en slechts één 
dode. Veel Afrikaanse landen bekijken de aanpak van het arme Sahel-land met een slecht 
ontwikkelde gezondheidszorg. Mauritanië reageerde in ieder geval snel: bij de eerste 
besmetting werden de landsgrenzen gesloten, groepsvorming verboden en gingen scholen én 
markten dicht. Er kwam een avondklok en ook binnenlandse reizen werden verboden. Dat 
werkte. Wat zeker ook meespeelt, is dat de gemiddelde leeftijd in het land zesentwintig jaar is 
en eenenvijftig procent van de bevolking tussen veertien en vijftien jaar en daarmee minder 

vatbaar voor het virus. Bron: AD, 29 april 2020. 

Miljoenen kindhuwelijken door coronacrisis 

De coronacrisis zal leiden tot een forse toename van het aantal kindhuwelijken. De komende 
tien jaar zullen dertien miljoen meer meisjes en jonge vrouwen gedwongen worden te trouwen 
omdat de armoede toeneemt. Ontwikkelingsorganisatie Plan International waarschuwt voor 
een ramp: ‘Dit is dramatisch.’’  

 

Voordat het coronavirus uitbrak, werden jaarlijks 12 miljoen kindhuwelijken gesloten. Daar 
zullen er de komende tien jaar 13 miljoen bij komen, becijfert UNFPA, het Bevolkingsfonds 
van de Verenigde Naties. 

Plan International maakt zich grote zorgen om de kwetsbare positie van meisjes en jonge 
vrouwen. Dat terwijl volgens de ontwikkelingsorganisatie de afgelopen decennia juiste mooie 

stappen zijn gezet in de bestrijding van kindhuwelijken.  

‘Dit is dramatisch’’, zegt directeur Monique van ’t Hek, directeur van Plan International 
Nederland. ‘Door armoede vanwege het wegvallen van een inkomen, zullen ouders eerder hun 

dochters uithuwelijken, want dan heb je een mond minder te voeden.’ 

Eerder deze week publiceerde Plan International het onderzoek ‘Living under Lockdown’. 
Daarin wordt de coronacrisis vergeleken met andere crises, zoals de ebola-uitbraak in 2014. 
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In Sierra Leone waren de scholen toen negen maanden dicht. Dat leidde in die periode tot 

18.000 tienerzwangerschappen. Veel meisjes mochten daarna niet meer terug naar school. 

‘De meisjes zijn afgesloten van hun sociale netwerk, van mentale begeleiding of juridische 
hulp’’, waarschuwt Van ’t Hek. ‘De coronacrisis zal de ongelijkheid versterken. Miljoenen 

meisjes lopen het risico niet meer zelf over hun leven te kunnen beslissen.’ 

 

Miljoenen meisjes lopen het risico niet meer zelf over hun 
leven te kunnen beslissen 

 

De lockdown die mensen in veel landen thuishoudt, zorgt voort dalende inkomens en stress. 
Naast een gedwongen huwelijk, dreigen meisjes daardoor ook vaker slachtoffer te worden van 

besnijdenis, seksuele uitbuiting en geweld. 

De veertienjarige Maria uit Mozambique vertelt aan Plan International dat mensen in haar 
omgeving nu jonge meisjes aanmoedigen te trouwen. Ze denken namelijk dat de scholen dit 
jaar dicht blijven. In Mozambique trouwt bijna de helft van de meisjes voor hun achttiende. 
Ze leven vaak in isolatie, armoede en lopen een hoger risico op vroege zwangerschappen, 
mishandeling en seksueel misbruik. Maria ontsnapte zelf twee jaar geleden uit een 
kindhuwelijk. ‘Nu de scholen dicht zijn, zeggen de mensen dat er een vloek op mij rust omdat 

ik mijn man heb verlaten.’ 

Vorige maand waarschuwde ook het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating 
(LKHA) dat (potentiële) slachtoffers uit beeld dreigen te raken door de coronacrisis. Nu 
jongeren lange tijd niet meer naar school gaan en hulpverleners thuiswerken,  vreest het 
LKHA dat de komende tijd huwelijken ‘met de handschoen’ worden gesloten. Een huwelijk 
vindt dan op afstand plaats zonder dat de bruid of bruidegom fysiek aanwezig is. 
 
‘In de huidige situatie loopt de spanning in gezinnen snel op’’, stelt manager Diny Flierman 
‘Opvoedproblemen die al eerder onder de oppervlakte speelden, worden nu zichtbaar.  Ouders 
kunnen een gedwongen huwelijk zien als oplossing voor de problemen met hun zoon of 
dochter, bijvoorbeeld wanneer ze vinden dat hun kind online te vrij omgaat met 
leeftijdsgenoten.’ Docenten en hulpverleners hebben minder zicht op deze families, omdat ze 
meer thuiswerken. Flierman: ‘Voor de omgeving is het een stuk lastiger om signalen van 
huwelijksdwang en achterlating te herkennen. Dat baart ons grote zorgen.’ Bron: AD, 9 mei 
2020. 

Donald Trump: ik slik anti-malariamiddel tegen coronavirus  

Donald Trump schuift hydroxychloroquine herhaaldelijk naar voren als mogelijke remedie 
tegen het coronavirus. Vanavond maakte de Amerikaanse president bekend dat hij al enige 
tijd het middel als voorzorg gebruikt om de symptomen te onderdrukken, mocht hij corona 
krijgen. ‘Ik wil dat de mensen van dit land zich goed voelen. Ik wil niet dat ze ziek worden.’  

Trump neemt het antimalaria-medicijn in combinatie met een zinksupplement. Hiervan is de 
werking nog niet bewezen, er zijn zelfs studies die uitwijzen dat behandeling met het medicijn 
een negatief effect heeft. De malariamiddelen kunnen volgens onderzoek ernstige 
hartritmestoornissen veroorzaken bij coronapatiënten, in sommige gevallen met dodelijke 
afloop. Daarnaast zijn lever- en nierproblemen, zenuwcelbeschadiging met epileptische 

aanvallen als gevolg en een laag bloedsuikergehalte bekende bijwerkingen. 
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President VS Donald Trump 

Trump is een andere mening toebedeeld. Hij beschouwt hydroxychloroquine als een 
betrouwbaar medicijn tegen het coronavirus. ‘Ik heb het mijn dokter gevraagd en hij zei dat 
het geen kwaad kon’ stelde Trump vanavond tijdens een persconferentie. ‘Ik neem elke dag 
een pil. Veel hulpverleners die in de frontlinie staan ook. Volgens mij werkt het, ik heb er veel 

goede verhalen over gehoord.’ 

Een verslaggever vraagt Trump naar bewijs dat het middel effect heeft. ‘Ben je klaar voor het 
bewijs?’, reageert Trump. ‘Hier is mijn bewijs. Ik krijg er veel positieve telefoontjes over, wat 
heb je te verliezen?’ Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij het gebruik van de 
antimalariamiddelen chloroquine en hydroxychloroquine in de strijd tegen het coronavirus. 
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwde eind april voor de 

ernstige bijwerkingen die de middelen kunnen geven. 

Trump trok zich daar al eerder niets van aan. ‘Het is misschien wel de 
grootste gamechanger in de geschiedenis van de medische wereld’ en ‘Het is een gevoel, ik ben 

gewoon een slimme jongen’  zei Trump tijdens een eerdere persconferentie. De president 
bestelde miljoenen doses van het middel. Het CBG raadt zorgverleners aan om de 
malariamedicijnen alleen in het kader van de klinische studies te gebruiken. 

Donald Trump maakte behalve het slikken van het anti-malariamedicijn ook bekend dat hij 
nog twijfelt over de hoogte van de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO). Hij zegde de financiële steun eerder op, omdat hij vindt dat de WHO niet goed om is 
gegaan met de uitbraak van het coronavirus. Zaterdag meldden Amerikaanse media dat de 

bijdrage deels wordt hersteld. 

‘Ik zat te denken aan veertig miljoen dollar, maar sommige mensen vonden dat zelfs nog te 
veel’, zei de president. Trump maakt binnenkort meer bekend over de steun aan de WHO. ,,Ik 
wilde maandag niet spreken tijdens de digitale bijeenkomst van de WHO. Dat doe ik 
binnenkort.’ Trump haalde wederom uit naar de gezondheidsorganisatie. ‘Het is een marionet 

van China. Alles draait daar om China. De WHO heeft slecht werk geleverd.’ 

Het Witte Huis reageerde eerder al op de toegezegde Chinese steun van twee miljard dollar. 
‘Dit is een poging van China om de aandacht af te leiden van de internationale roep om het 
erkennen van aansprakelijkheid voor de pandemie door de Chinese regering. China had de 
wereld eerder moeten waarschuwen. Het land moet veel meer betalen dan twee miljard dollar.’ 
Bron: AD, 18 mei 2020.  
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Steeds meer EU-landen durven grenzen weer te openen 

Verschillende Europese landen heropenen hun grenzen of doen dat vanaf 15 juni. De Duitse 
minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas reisde vandaag naar Luxemburg voor een 
ontmoeting met een collega op een brug over de Moezel. Sinds middernacht mogen alle 
automobilisten hier na twee maanden de grens weer oversteken. 

 

Heiko Maas, rechts, ontmoet zijn Luxemburgse collega Jean Asselborn op een heropende brug 

over de rivier de Moezel.  

Volgens de met een mondkapje aangereisde Maas was de heropening van de grens een 
‘belangrijk teken’ naar normalisatie van het verkeer binnen de EU. Duitsland heeft ook de 
beperkingen versoepeld aan de grens met buurlanden Oostenrijk en Zwitserland. Die grenzen 
moeten op 15 juni helemaal heropenen. Ook Oostenrijk wil de grenzen met Tsjechië, Slowakije 
en Hongarije volledig heropenen die dag. Het land maakte eerder al afspraken met andere 
buurlanden over het beëindigen van grensmaatregelen die waren ingesteld vanwege de 

coronacrisis.  

Wie volgende maand door Europa wil reizen kan onderhand al een aardig eind komen. Zo 
zullen – zonder meldingen over nieuwe besmettingshaarden – op 15 juni ook de beperkingen 
aan de grenzen met buurlanden Duitsland en Zwitserland helemaal zijn opgeheven. Dat gaat 
stapsgewijs, aldus de Oostenrijkers. De strenge maatregelen aan de grens met het zwaar 
getroffen Italië blijven voorlopig wel van kracht. ‘Wij zetten in op zoveel mogelijk vrijheid en zo 
min mogelijk restricties’, melden Oostenrijkse ministers in een gezamenlijke verklaring. Ze 
schrijven dat het versoepelen van de maatregelen het leven makkelijker moet maken voor 
mensen in de grensgebieden en forenzen die over de grens werken. Italië zelf heeft een 
decreet goedgekeurd dat reizen van en naar het buitenland toestaat vanaf 3 juni. Inwoners 
van de Europese Unie en landen van de Schengenzone zouden vanaf dan opnieuw welkom, 

zonder dat ze eerst twee weken in quarantaine moeten.  
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Binnenkort gaat ook deze brug over de Oostenrijks-Duitse grensrivier Salzach open. © Reuters 

 

Litouwen, Letland en Estland openden gisteren alvast de grenzen voor elkaars burgers. Het 
was de eerste zogenoemde ‘reisbubbel’ binnen de Europese Unie sinds landen verregaande 
maatregelen namen om het coronavirus in te dammen. Inwoners kunnen vanaf nu weer vrij 
rondreizen in de drie dunbevolkte Baltische landen. Slovenië heeft de coronaepidemie 
beëindigd verklaard en doet al vanaf 31 mei de grenzen open voor mensen uit andere EU-
landen. De sterke daling van het aantal nieuwe coronapatiënten is volgens de regering in 
Ljubljana voldoende reden het land weer open te stellen. Alleen mensen die duidelijk 
ziekteverschijnselen vertonen en geen woon- of verblijfplaats in het land hebben, kunnen 
worden teruggestuurd. De quarantaineplicht wordt afgeschaft, behalve voor mensen die van 
buiten de Europese Unie het land binnenkomen. De regel van 1,5 meter afstand houden, blijft 

gelden en ook mondmaskers blijven verplicht zoals in kantoren, cafés en het openbaar vervoer. 

Nederland heeft het inreisverbod voor mensen van buiten de EU verlengd tot en met 15 juni. 
Alleen voor noodzakelijke reizen zijn de grenzen open. Dat is om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. De Europese Commissie kondigde de maatregel vorige week al aan. 
Het is de tweede keer dat het inreisverbod is verlengd. De Nederlandse grens ging dicht op 19 
maart. Een paar categorieën zijn uitgezonderd zoals diplomaten, medisch personeel en 

vrachtwagenchauffeurs. Bron: AD, 15 mei 2020. 

Trump haalt wéér vernietigend uit naar China: 
‘Verantwoordelijk voor massadoding’ 

President Donald Trump heeft op Twitter hard uitgehaald in de richting van China. Hij 
beschuldigt Peking van ‘een wereldwijde massadoding’ vanwege de uitbraak van het 
coronavirus. 
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In een ochtendtweet heeft Trump het over een ‘mafkees in China’ die een verklaring zou 
hebben uitgegeven waarin volgens hem staat dat ‘iedereen behalve China’ schuldig is aan het 

virus. Wie Trump precies bedoelt met mafkees is onduidelijk.  

Vermoedelijk doelt hij op de Chinese president Xi Jinping, met wie hij niet langer wenst te 
praten. Volgens de Amerikaanse president is het ‘incompetente China’ verantwoordelijk voor 

alle doden die het coronavirus heeft veroorzaakt. 

Het is niet voor het eerst dat de Amerikaanse president de Chinese regering met dergelijke 
krachttermen aanpakt. De relatie tussen de twee landen is sinds de coronacrisis zwaar onder 

druk komen te staan. 

Trump dreigde onlangs al om de diplomatieke betrekkingen met het land te beëindigen en 
kondigde bovendien aan dat hij niet klaar was voor een eventueel verzoeningsgesprek met Xi 
Jinping. Dat is opvallend, want in januari loofde hij de Chinese president nog voor zijn snelle 
handelen, blijkt uit onderstaande tweet. Bron: AD, 20 mei 2020. 

Malta stuurde asielzoekers onder schot door naar Italië: ‘Jullie 
krijgen dertig minuten’ 
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Patrouilleboot PO2 van de Maltese strijdkrachten. © Armed Forces of Malta 

Gewapende strijdkrachten op Malta zouden een boot met 101 migranten onder schot hebben 
weggestuurd. Omdat de Zuid-Europese dwergstaat hen niet op wilde nemen, gaven de 
strijdkrachten de asielzoekers brandstof, een nieuwe motor en gps-coördinaten om het 
Italiaanse eiland Sicilië te bereiken.  

Exclusieve beelden in handen van Alarm Phone, een hulplijn voor migranten die in de 
problemen zijn geraakt, kunnen volgens de Britse krant The Guardian een rel veroorzaken 
tussen Malta en Italië. Migranten die nu worden gered op de Middellandse Zee, moeten 
eigenlijk worden teruggebracht naar Libië, waar het oorlogsgeweld de afgelopen tijd weer is 
opgelaaid. In de video, gemaakt in april, is te zien hoe de rubberen boot met daarop 101 
migranten in Maltese wateren terechtkomt. Veel asielzoekers proberen een patrouilleboot te 

bereiken, in de hoop dat ze worden gered. Maar dat gebeurde niet.  

‘Ze kwamen naar ons en zeiden: ‘Malta heeft een virus dat corona heet, misschien heb je ervan 
gehoord. We kunnen jullie niet toelaten, want iedereen hier is ziek. En Malta is klein, we 
kunnen jullie niet opnemen’, zegt een van de opvarenden tegen The Guardian. ‘Ze wilden ons 

terugsturen naar Libië, maar dat weigerden we. Toen gaven ze ons reddingsvesten, een nieuwe 
motor en brandstof, en lieten ons zien hoe we Italië konden bereiken. Toen richtten ze hun 
wapens op ons en zeiden: ‘Jullie hebben dertig minuten’.’ 
 
Op 12 april, eerste paasdag, kwamen de asielzoekers aan in Pozzallo, in het zuiden van Sicilië. 
Daar werd het bootje vol verbazing opgevangen: hoe kon een gammel, overvol, onzeewaardig 
rubberen bootje helemaal vanuit Zliten in Libië - zo’n 500 kilometer verderop - gevaren zijn? 
De migranten hielden wijselijk hun mond, de burgemeester van Pozzallo, Roberto Ammatuna, 
dacht aan een nieuwe tactiek van mensensmokkelaars. ‘Ze hebben waarschijnlijk wanhopige 
mensen van een groter schip overgeplaatst naar het kleinere bootje.’ Geen idee had hij dat de 
reis feitelijk mede mogelijk was gemaakt door de Armed Forces of Malta (AFM).  

Begin april verklaarden zowel Italië als Malta hun havens als ‘onveilig’ vanwege de 
coronapandemie, en sloten hun grenzen voor asielzoekers. Als gevolg daarvan bleven 
verschillende boten met asielzoekers ronddobberen op de Middellandse zee, met volgens 
Alarm Phone soms desastreuze gevolgen. Er zou een onbekend aantal migranten op zee zijn 

gestorven aan honger, uitdroging of verdrinking.  
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Alarm Phone zegt nu pas de hele reconstructie af te hebben van de reis van de migranten die 
in Pozzallo aankwamen. De asielzoekers moesten eerst twee weken in quarantaine en daarna 
kostte het tijd om voldoende getuigen te horen. ,,We zien steeds meer gevallen van hoe de 

Maltese autoriteiten falen om migranten te assisteren en mensen in veiligheid te brengen.’ 

De Italiaanse kustwacht zegt niet door Malta te zijn gewaarschuwd voor de komst van de boot. 

Bron: AD, 20 mei 2020. 

Vrees voor enorme verspreiding coronavirus na massa-
evacuatie India, 13 doden door cycloon  

 

De supercycloon Amphan heeft vandaag in India en Bangladesh al zeker 
dertien mensenlevens geëist, onder wie een 13-jarig meisje. Ruim drie miljoen mensen zijn 
geëvacueerd voor deze cycloon, een van de krachtigste van de afgelopen jaren. Amphan heeft 
al een spoor van vernieling achtergelaten. Duizenden huizen zijn verwoest. ‘De komende 24 
uur zijn van cruciaal belang. We hebben nog een lange weg te gaan’, laat de meteorologische 

chef van India weten. 

Amphan, het equivalent van een orkaan uit de derde categorie, kwam vanmiddag aan land in 
de Indiase deelstaat West-Bengalen, met windsnelheden tot 185 kilometer per uur. De 
hoofdstad van die deelstaat, Calcutta, kreeg regenbuien en windstoten tot 120 kilometer per 

uur te verwerken.  

De cycloon spoelde complete bruggen weg die Indiase eilanden met het vasteland verbinden. 
Veel gebieden zitten nu zonder elektriciteit of werkende telefoons, meldt de West-Bengalense 

premier Mamata Banerjee. 

Op tv-beelden was te zien hoe geparkeerde wagens op elkaar waaiden en huizen 
overstroomden, in een stad die 15 miljoen inwoners telt. De storm is de krachtigste die in de 

Golf van Bengalen ontstaan is sinds 1999. 

Bangladesh heeft 2,4 miljoen mensen geëvacueerd in de laaggelegen kustgebieden. In de 
Indiase deelstaat West-Bengalen zijn meer dan 300.000 mensen in veiligheid gebracht. De 



163 

 

evacuaties worden bemoeilijkt door de coronapandemie. De massa-verhuizing van inwoners 

dreigt de verspreiding van het virus in de hand te werken.  

Zowel Bangladesh als India zitten sinds eind maart in lockdown. ‘We worden geconfronteerd 
met drie crises: het coronavirus, de duizenden migranten die naar huis terugkeren en nu de 
cycloon’, zegt Abhijit Banerjee, oppositieleider en een van de felste critici van de Indiase 

premier Narendra Modi. 

De combinatie van het virus en de cycloon kan leiden tot een ‘nieuwe humanitaire crisis’, zegt 
Manuel Pereira van de regering in Bangladesh. ‘We weten dat als mensen gedwongen worden 
een gemeenschappelijk onderkomen te zoeken, ze niet in staat zullen zijn fysieke afstand te 

houden en het risico lopen het virus op te lopen of over te dragen.’ 

Een plaatselijke visser meldt aan persbureau AFP dat veel inwoners bang zijn om naar de 

opvang te gaan. ‘Ze zitten al weken thuis en zijn bang om in een menigte te gaan waar ze 
besmet kunnen raken.’ Er wordt bovendien nog gevreesd dat een vluchtelingenkamp van 
Rohingya in Bangladesh, met meer dan één miljoen bewoners, ook getroffen wordt door het 

onweer. 

Het is zeker niet voor het eerst dat India wordt getroffen door een dodelijke storm. Zo kwamen 
in 1999 in deelstaat Odisha ruim 10.000 mensen om het leven door een cycloon.  Nron: AD, 
20 mei 2020. 

Griekenland al half juni open voor toeristen 

Griekenland gaat sneller dan gedacht open voor toeristen. Al vanaf 15 juni ontvangt het land 
weer vakantiegangers, twee weken eerder dan oorspronkelijk gepland. Reizigers hoeven zich 
van tevoren niet te laten testen op het coronavirus. Ook de verplichting om twee weken in 
zelfisolatie te gaan, vervalt. Een addertje onder het gras is wel dat de versoepelingen eerst 
alleen gelden voor het vliegveld van Athene. Vanaf 1 juli gaan ze ook in voor buitenlandse 
vluchten naar de eilanden. 
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Premier Kyriakos Mitsotakis maakte de versoepelingen vanavond bekend tijdens een 
persconferentie. Griekenland is de coronacrisis dankzij snel ingrijpen tot nu toe relatief goed 
doorgekomen, met een laag aantal besmettingen en doden. Sinds vorige week worden de 
strenge lockdownmaatregelen stuk voor stuk versoepeld. Zo gingen afgelopen weekend de 

stranden open. De horeca volgt maandag, een week eerder dan gepland. 

Griekenland probeert uit alle macht zoveel mogelijk te redden van het vakantieseizoen. Meer 
dan een vijfde van de inkomsten en de banen in het land hangen af van het toerisme. Eerder 
vandaag meldde de minister van Financiën dat hij dit jaar rekening houdt met een krimp van 

de economie tot wel dertien procent. 

De Griekse regering maakte vanavond ook een pakket maatregelen bekend om de toeristische 
sector verder te ondersteunen. Zo gaat de btw op koffie, alcohol en ov-tickets omlaag van 
vierentwintig naar dertien procent. Tegelijkertijd moeten ondernemers zich houden aan 

hygiëne- en afstandsprotocollen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  

Op de eilanden komen quarantainezones, voor het geval zich een uitbraak voordoet. Ook 
krijgen de verouderde eilandziekenhuizen er zeshonderd bedden op de intensive care bij. 
Iedereen moet straks binnen twee uur een ziekenhuis kunnen bereiken dat coronapatiënten 
kan verzorgen. Dat moet toeristen én Grieken het vertrouwen geven dat veilig vakantie vieren 
mogelijk is. ‘We hebben de gezondheidsstrijd gewonnen en we gaan de oorlog om de economie 

ook winnen’, zei Mitsotakis op tv. Bron: AD, 20 mei 2020. 

 

Aantal besmettingen coronavirus passeert de 4 miljoen 

 
 

Het aantal coronabesmettingen wereldwijd is de vier miljoen gepasseerd. Dat meldt de 
Amerikaanse website Worldometer, die alle meldingen van geregistreerde gevallen bijhoudt.  

Worldometer telt alle beschikbare cijfers uit media bij elkaar op. Het aantal doden staat 
inmiddels op ruim 275.000. Ruim 1.375.000 mensen herstelden van een besmetting. 
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In de Verenigde Staten, het zwaarst getroffen land, staat het aantal geregistreerde 
coronagevallen op ruim 1,3 miljoen. Spanje, het Europese land met de meeste besmettingen, 
telt er volgens Worldometer zo'n 260.000. bron: RTL nieuws, 8 mei 2020.  

Coronavirus mogelijk al in oktober overgesprongen op mensen  
 

 

Vorig jaar, ergens tussen 6 oktober en 11 december, is het coronavirus in China voor het eerst 
overgesprongen op mensen. Dat concluderen wetenschappers na het onderzoeken van meer 
dan 7600 mensen wereldwijd die ziek werden van het coronavirus. 

De onderzoekers van het University College te Londen kijken naar de genetische sequentie 
van het virus. Omdat ze informatie hebben van over de hele wereld kunnen ze een soort 

stamboom maken van de besmettingen.  

Zo kunnen ze de evolutie van het virus volgen. Het onderzoek laat zien dat het virus zich 
vanuit China al vroeg en snel over de wereld verspreidde. 

Op 31 december maakte China voor het eerst officieel melding van de nieuwe virusziekte. Toen 
werden in Wuhan al meerdere patienten behandeld De eerste officiële coronadode in China 
werd genoteerd op 11 januari.  

Op 20 januari werden de eerste besmettingen buiten China gemeld. Dat was in Japan, Zuid-
Korea en Thailand.  

Het coronavirus muteert, zoals normaal is bij virussen. ‘Mutaties zelf zijn niet per se slecht 
en er is niets dat er op wijst dat dit virus sneller of langzamer muteert dan verwacht’, zegt 
onderzoeker Francois Balloux tegen Reuters. ‘Tot nu toe zien we niet dat het virus meer of 
minder dodelijk of besmettelijk is geworden.’ 

 
De onderzoekers vonden wereldwijd bijna tweehonderd kleine, terugkerende mutaties in het 
virus. Dat laat volgens hen zien dat het virus zich aanpast aan de mens terwijl het zich 
verspreidt over de wereld. Bron: RTL nieuws, 7 mei 2020.  
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Motorrijders crossen door Twentse natuurgebieden, politie 
deelt bonnen uit 

 

De natuurgebieden rond Haaksbergen hadden afgelopen periode niet alleen op wandelaars 
een grote aantrekkingskracht. De politie Haaksbergen heeft de afgelopen weken diverse 
bestuurders van motoren en quads op de bon geslingerd die er illegaal over de paden crossten.  
 
 
Op de Facebookpagina van politie Haaksbergen melden agenten opgelucht dat met de 
versoepeling van de coronamaatregelen de motorcrossbanen her en der in het land ook weer 
open kunnen. Zij hopen dat het illegale crossen in kwetsbare natuurgebieden daarmee ook 

ten einde komt. 

De afgelopen weken werden regelmatig boetes uitgedeeld, onder meer voor het rijden in 
gebieden waar dat verboden is. Vanwege de droogte veroorzaakten de bestuurders naast 
lawaaioverlast, ook grote stofwolken. Bij de beheerders van de natuurgebieden kwamen veel 
klachten over de overlast binnen. Bron: Tubantia, 13 mei 2020. 

China zet 8000 mensen in lockdown na nieuwe virusuitbraak  
 

China telt officieel vijf nieuwe besmettingen. Dat lijkt niet veel, maar de autoriteiten maken 
zich ernstige zorgen om de stad Jilin, in het noordoosten van het land. Daar blijven mensen 
elkaar maar besmetten, dus is er lokaal een nieuwe lockdown ingesteld. 
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Mensen mogen de stad Jilin niet zomaar in of uit. Zeker achtduizend bewoners zijn in strenge 
quarantaine gezet. Ze moeten binnen blijven en bezoek is niet welkom. Een persoon in het 
huishouden krijgt toestemming om op een bepaald tijdstip boodschappen te doen. Het leven 
in Jilin kwam juist weer wat op gang. Maar nu zijn bioscopen, sportscholen, zwembaden en 
internetcafés weer gesloten. Ook rijden er sinds deze week geen treinen meer. Het zijn strenge 
regels, maar het risico op besmetting in de regio is hoog, aldus de autoriteiten. 

 
 
Politie bewaakt het gesloten treinstation van Jilin 

© AFP 

Gisteren telde Jilin drie nieuwe besmettingen. Een oudere man is overleden aan de gevolgen 
van het virus. De andere twee nieuwe besmettingen in China waren zieke reizigers die het 
land binnen kwamen. 



168 

 

Zes ambtenaren in Jilin zijn ontslagen, omdat de uitbraak maar niet onder controle komt. In 
China maken ze zich zorgen om het gebied, dat grenst aan Noord-Korea en Rusland.  

De angst bestaat ook dat reizigers tussen verschillende steden het virus weer verder 
verspreiden in China. In Shenyang, de hoofdstad van een aangrenzende provincie, moeten 
reizigers uit Jilin verplicht drie weken in quarantaine in het ziekenhuis. 

China blijft worstelen met het virus. Een hoge medische adviseur in China zegt tegen CNN dat 
het een 'grote uitdaging' is om een tweede golf aan besmettingen te voorkomen. ‘De meeste 
Chinezen zijn nog vatbaar voor Covid-19, omdat er weinig immuniteit is’, aldus Zhong 
Nanshan. ‘Het is momenteel niet beter dan in andere landen.’ Bron: RTL nieuws, 17 mei 2020. 
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Alsof het een normale zomerdag was op het strand van 
Noordwijk: ‘Wat moeten we anders doen?’ 

Op een stralende Hemelvaartsdag besloot Nederland massaal naar het strand te gaan. Op 
sommige plekken was het zó druk, dat gemeenten de toegangswegen afsloten. Ook het strand 
van Noordwijk werd overspoeld door zonaanbidders. 

‘Het werd ons iets te benauwd’, zegt Marieke van der Hulst terwijl ze haar fiets pakt. Samen 
met haar partner Sandra en hun twee kinderen heeft ze twee uurtjes van het strand in hun 
woonplaats Noordwijk kunnen genieten. ‘Normaal is het op dit stuk juist wat rustiger’, zegt 
Marieke (47). ‘In het begin was het nog wel te doen; nu is het vloed en wordt het strand kleiner. 
Mensen lopen dicht lang je heen, dan zit je niet lekker.’ Dan maar naar huis. Sandra (43) 
haalt haar schouders op: ‘Wij wonen hier misschien wel, maar het strand is van iedereen.’ 

 

 

Het was op deze zomerse Hemelvaartsdag al vroeg druk richting de stranden en 
recreatiegebieden in Nederland. Op verschillende plekken in het land werden toegangswegen 
afgesloten. In Noordwijk waren alle gemeentelijke parkeerterreinen - die maar voor vijftig 
procent opengingen - aan het einde van de ochtend al vol. Langs de boulevard was het soms 
zelfs zoeken naar een plekje voor de fiets. De gemeente Noordwijk riep mensen via Twitter op 
om thuis te blijven en zo teleurstelling te voorkomen. Later werd nog de weg naar 

Langevelderslag afgesloten om de grote toeloop aan badgasten tegen te gaan. 

Op het strand lijkt het wel een normale zomerdag. Alsof het coronavirus niet bestaat. Overal 
liggen mensen op handdoekjes, strandbedden of achter windschermen. Borden roepen 
bezoekers op afstand te houden. Dat gebeurt ook, alleen binnen gezelschappen wordt niet 
altijd de gewenste anderhalve meter gehanteerd. ,,We zien elkaar toch bijna elke dag’, reageert 
Georgia (15), die met haar vriendinnen op het strand is. Ze kamt het natte haar van zusje 
Pam (13). Die vertelt: ‘Als we binnen afspreken, houden we wel afstand. Met deze drukte is 
dat lastig. Toch wilden we graag naar het strand. Het is mooi weer en Hemelvaart, wat moeten 

we anders doen?’ 
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Even verderop bij de post van de reddingsbrigade kijkt Wendy Hazenoot uit over het strand. 
Al die genietende mensen maken haar vrolijk, zegt de 33-jarige postcommandant. Al zijn zij 
en haar collega's wel verrast door de toeloop. ‘Eigenlijk zou vandaag alleen deze post 
opengaan, maar vanochtend hebben we opgeschaald en ook de andere twee geopend.’ Ook zij 
zegt: als mensen blijven zitten of liggen, is er voldoende afstand. ‘Maar bezoekers lopen rond 
en niet iedereen denkt even goed aan die anderhalve meter. Handhaving en politie is aanwezig, 

maar het is soms ook lastig om te zien of het om een vriendengroep of huishouden gaat.’ 
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Eelco Dijk (49) van strandtent Beach probeert er ook op te letten, vertelt hij al zittend op zijn 
terras, waar net als bij de andere strandtenten nog geen bezoekers mogen komen. 
’Vanochtend heb ik een groep van twaalf uit elkaar gehaald. Maar eigenlijk nemen de meeste 
gasten wel hun verantwoordelijkheid.’ Hij vreest niet voor de gevolgen van de drukte, zegt hij. 
‘We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen.’ Zo is er meer afstand gecreëerd tussen 
de strandbedden, staan overal jerrycans met desinfectiemiddel en de toiletten worden na 
gebruik steeds schoongemaakt. ‘De sfeer is goed. Mensen willen graag naar buiten, zijn 
opgewekt. Om 08.30 uur zag ik al de eerste bezoekers op het strand. Ze komen overal 

vandaan. Amsterdam, Enschede, Breda.’ 

En opvallend veel mensen uit Duitsland. Bijvoorbeeld de zussen Nadia Mengelkamp en Tania 
Fischer (allebei 39), die uit de buurt van Dortmund komen. Ze snuffelen wat rond in een 
strandwinkel. ‘Wat vind je van deze hoed?’, klinkt het. Ze zijn ’s ochtends vroeg vertrokken, 
vertelt Tania. ‘Ik hoorde dat in Venlo en Roermond wegen waren afgesloten, maar wij konden 
hier gewoon naartoe rijden.’ Het is wel vol, hé’, reageert ze. ‘Maar ik voel me niet onveilig. De 
politie loopt rond en spreekt mensen aan, heel goed.’ Ja, ze hadden ook in Duitsland iets 
leuks kunnen doen. ‘Maar kijk’, zegt ze terwijl ze haar armen in de lucht doet. ‘Het is hier toch 

veel mooier.’ Bron: AD,  21 mei 2020. 

Kritiek op los coronaregime Zweden neemt toe: 
groepsimmuniteit nog lang niet in zicht 

De kritiek op het losse coronaregime in Zweden zwelt aan. Er vallen meer doden per hoofd 
van de bevolking dan elders in Europa en uit een eerste Zweedse studie naar 
groepsimmuniteit blijkt dat slechts 7,3 procent van de Stockholmers afweercellen tegen Covid-
19 heeft opgebouwd. Het Zweedse RIVM beweerde eerder dat 25 procent van de Zweden al 
immuun was.  

Zweden koos aan het begin van de coronacrisis voor een afwijkende koers: sportscholen en 
horeca bleven open. Een beleid gebaseerd op vrijwillige restricties, tot afschuw van 
buurlanden. Tegelijkertijd werd erop gerekend dat mensen de nieuwe coronaregels vrijwillig 

zouden naleven. 

Die strategie werd verdedigd door staatsepidemioloog Anders Tegnell. Hij claimde dat een fors 
deel van de Zweden op die manier immuun zou worden voor het virus. Begin deze maand ging 
het Zweedse RIVM ervan uit dat zo’n vijfentwintig procent van de inwoners van de regio 
Stockholm besmet geweest is met het virus. Tegnell verwachtte dat dit aantal aan het eind 
van de maand rond de veertig procent zou liggen. 
Maar persbureau Reuters schrijft dat groepsimmuniteit bij lange na niet in zicht is: uit een 
nieuwe studie blijkt dat amper acht procent van de inwoners van Stockholm groepsimmuniteit 
heeft opgebouwd. Buiten Stockholm ligt dat percentage zelfs onder de vijf. 
,,Maar het zo snel mogelijk bereiken van groepsimmuniteit is ook in Zweden niet het doel’’, 
benadrukte de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken tegenover The Guardian. En volgens 

epidemioloog Tegnell wijkt het percentage niet zo sterk af van zijn voorspelde 25 procent. ,,Het 
is een beetje lager dan verwacht, maar niet opmerkelijk lager’, stelde Tegnell tijdens een 

persconferentie in Stockholm.   
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Staatsepidemioloog Anders Tegnell. © EPA 

Het sterftecijfer zit ook niet mee. In veel Europese landen stabiliseert het aantal doden en 
besmettingen, in Zweden blijft de curve doorlopen. Gisteren telde het land maar liefst 800 
nieuwe besmettingen. Daar komt bij dat de helft van het aantal doden in een verzorgingshuis 
is bezweken. Terwijl het doel van het Zweedse beleid juist was om deze kwetsbare groep te 
beschermen. ,,We hebben gefaald in het beschermen van onze ouderen’’, erkende premier 
Stefan Löfven vorige week. Inmiddels telt het Scandinavische land bijna 4000 sterfgevallen. 

Ter vergelijking: buurland Noorwegen telt er slechts 234.  

En hoe zit het dan met de economische schade? Hoe strenger de lockdown, des te groter de 
economische impact, zou je denken. Aan het begin van de pandemie deed de Zweedse 
economie het inderdaad beter. De krimp bedroeg er slechts 0,3 procent, terwijl dat elders 3,8 
procent was. Maar kijk je naar de langere termijn, dan is het voordeel minimaal. De Europese 
Commissie becijfert een krimp van 6,1 procent voor het Scandinavische land. De centrale 
bank van Zweden verwacht zelfs een krimp van 7 tot 10 procent, niet veel minder dan in de 

rest van de EU. Bron: AD, 22 mei 2020. 

Toeristenstad Kaapstad epicentrum van corona-uitbraak in 
Zuid-Afrika  

Niet het economische hart van Zuid-Afrika, Johannesburg, heeft de meeste 
coronabesmettingen, maar vakantiestad Kaapstad, onder meer bekend om de toeristische 
trekpleister de Tafelberg. Ruim zestig procent van alle besmettingen in het land is hier 
vastgesteld. En er komen nog steeds gevallen bij. 

Eerst ging de SPAR-supermarkt in mijn wijk een dag dicht omdat een medewerker besmet 
was met het coronavirus. Alles werd ontsmet en klanten werden via sociale media 
gerustgesteld dat het echt weer veilig was. Toch koos mijn gezin vanaf die dag liever voor een 
andere winkel. 
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Kaapstad  

Ondertussen valt er niet zoveel meer te kiezen. Bij vier andere supermarkten in de buurt zijn 
ook medewerkers besmet. Deuren gaan dicht en na gebruik van veel desinfectiemiddel en het 
testen van personeel uiteindelijk weer open. 

Het is een deel van de verklaring waarom Kaapstad, tegen de verwachting in, het epicentrum 
van de coronapandemie in Zuid-Afrika is geworden: besmet supermarktpersoneel. Dat zegt 
epidemioloog Salim Abdool Karim, hoofd van de Zuid-Afrikaanse coronacommissie die de 
overheid adviseert. 

De Provincie Westkaap, waar Kaapstad ligt, telt ruim 12.000 besmettingen, 63 procent van 
het landelijke totaal van ruim 19.000. ‘Het lijkt erop dat veel besmettingen terug te voeren 
zijn naar een aantal supermarkten in Kaapstad waar superverspreiders werkten, 
medewerkers die veel mensen hebben besmet,’ zegt epidemioloog Karim. 

‘Daardoor zijn een aantal wijken brandhaarden geworden. Maar we zijn het nog verder aan 
het onderzoeken. We hebben zeker nog niet een volledig plaatje waarom het cijfer zoveel hoger 
ligt dan in de rest van het land.’ 

De autoriteiten van de provincie Westkaap geven als voornaamste reden voor de hogere 
corona-cijfers dat ze anders en meer testen dan in de rest van het land. Ze gaan bewust naar 
brandhaarden toe, waardoor ze meer positieve resultaten krijgen. Ze suggereren dat het in de 
rest van het land net zo erg kan zijn, maar dat er simpelweg minder data zijn. 

Maar volgens epidemioloog Karim liggen de besmettingen in Kaapstad wel degelijk hoger. ‘We 
zien ook meer doden in de Westkaap, dus er is zeker meer corona dan elders in het land.’ 

In Westkaap overleden tot nu toe 235 mensen. Het landelijke totaal ligt op 369. Zuid-Afrika 
loopt achter op Nederland en veel andere landen. De piek moet nog komen. In Kaapstad wordt 
die nu in juni verwacht en in de rest van het land in juli of augustus. 
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Zuid-Afrikaanse wetenschappers die de overheid adviseren waarschuwden deze week dat er 
dit jaar 40.000 mensen kunnen sterven aan het coronavirus en dat er over een paar weken al 
onvoldoende intensivecarebedden kunnen zijn. 

Een van de coronahotspots van het land is de arme township Khayelitsha. ‘Er was vanaf het 
begin al de angst dat het virus zich in de townships snel zou verspreiden,’ zegt Sean Christie, 
woordvoerder van Artsen zonder Grenzen. De organisatie werkt al bijna twee decennia in de 
wijk. 

‘Het is daar onmogelijk om afstand te bewaren. Mensen wonen in krotten en in elkaars 
achtertuin. Ze delen faciliteiten, zoals wc's.’Artsen zonder Grenzen is in Khayelitsha bezig met 
het opzetten van een veldhospitaal voor coronapatiënten om het ziekenhuis in de township 
enigszins te ontlasten. 

Tot nu toe werkten ze in de wijk vooral met hiv- en tuberculosepatiënten. Ze zien dat de 
aandacht voor die ziektes nu veel minder is. Er wordt lang niet zoveel getest op hiv en 
tuberculose als op het coronavirus. 

‘We hopen dat ze het testen zo kunnen gaan integreren dat mensen op zowel hiv, corona als 
tuberculose worden getest,’ zegt Christie. Anders is de angst dat er daar ook meer slachtoffers 
gaan vallen. Jaarlijks sterven ruim 60.000 Zuid-Afrikanen aan tuberculose. 

Ondanks de explosieve groei van het aantal coronabesmettingen willen veel Zuid-Afrikanen 
dat de regels van de lockdown worden versoepeld. De lockdown is momenteel zeer streng. 
Maar een beperkt aantal sectoren, zoals de mijnbouw en textielindustrie, mogen op lagere 
capaciteit aan het werk. Verder moeten mensen thuis werken. Naar buiten voor een ommetje 
mag alleen tussen 06.00 en 09.00 uur in de ochtend. 

Ook de premier van Kaapstad, Alan Winde van oppositiepartij Democratische Alliantie, pleit 
voor een versoepeling van de lockdown in zijn zwaar getroffen stad. Hij is bang voor honger 
onder de bevolking. 

Veel Zuid-Afrikanen werken in de informele economie, bijvoorbeeld als schoonmaakster of 
marktverkoper. Zij hebben nu helemaal geen inkomen. Ook voorspelt Winde een verlies van 
200.000 banen in zijn provincie. Daarom moet de economie volgens hem ondanks het hogere 
aantal besmettingen vanaf 1 juni toch weer enigszins op gang worden gebracht. Bron: NOS, 
22 mei 2020.  

President Zuid-Afrika wil 70.000 extra militairen paraat voor 
handhaving lockdown 

De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa wil ruim 70.000 extra militairen kunnen inzetten 
voor het toezicht op de lockdown die in het land geldt vanwege de coronacrisis. Nu steunen al 
zo'n 2800 militairen de politie in hun werk. 

Het land heeft eind maart strenge quarantainemaatregelen afgekondigd. Zuid-Afrikanen 
mogen alleen de straat op voor medische hulp of boodschappen. Joggen, de hond uitlaten en 
ook de verkoop van sigaretten en alcohol is niet toegestaan. Alleen mensen met essentiële 
beroepen mogen nog de straat op. 
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Morgen maakt de president bekend wat er gaat gebeuren na 1 mei, de einddatum van de 
lockdown. Daar wordt reikhalzend naar uitgekeken, volgens NOS-correspondent Elles van 
Gelder. ‘Mensen zijn bang dat deze opschaling van militairen betekent dat de lockdown langer 
gaat duren. Veel mensen hier leven echt van dag tot dag en het water staat hen aan de lippen.’ 

Toch gelooft Van Gelder niet dat de extra soldaten per se betekenen dat de 
quarantainevoorschriften worden verlengd. ‘Er is in Zuid-Afrika grote discussie over het 
versoepelen van de regels. Het land ging relatief vroeg in lockdown en heeft tot nu toe het 
aantal doden laag kunnen houden. Omdat Zuid-Afrika grote armoede kent speelt het debat 
wat het doet voor de economie hier zeer sterk: sterven er straks niet meer mensen van de 
honger dan als gevolg van corona? Dat zou kunnen leiden tot een versoepeling van de regels. 
En dan die regels voor straks misschien ook minder duidelijk dan nu. Dan kan je als regering 
ook juist extra ogen en oren willen om het te handhaven.’ 

Ook kan het volgens Van Gelder zijn dat de president over de extra manschappen willen 
kunnen beschikken omdat de regering bang is voor groeiende sociale onrust zoals 
plunderingen omdat mensen honger krijgen. ‘Tot nu toe zijn het vooral drankwinkels die 
geplunderd zijn. Het is nog onduidelijk of al die 70.000 manschappen worden ingezet en per 
wanneer. Wellicht wordt dat redelijk ad hoc bekeken, wat waar nodig is.’ 

De militaire inzet is er niet voor niets; lang niet iedereen houdt zich op dit moment aan de 
regels, vertelt Van Gelder. Dat is ook niet voor iedere Zuid-Afrikaan even eenvoudig. ‘Sommige 
mensen wonen bijvoorbeeld erg dicht op elkaar in krotten. Dat is bijna niet te doen.’ 

De prominente rol van de militairen wekt ook onvrede onder de bevolking. Zeker na een 
voorval in Johannesburg waar een man omkwam nadat hij door militairen was toegetakeld. 
Er is een speciaal meldpunt opgezet door het Zuid-Afrikaanse ministerie van Defensie. Daar 
zouden nu 28 klachten zijn binnengekomen; ongeveer de helft over excessief geweld. 

Gisteren maakte de president bekend dat er 24 miljard euro is uitgetrokken om economische 
en maatschappelijke problemen ten gevolge van de coronacrisis, zoals honger en 
werkloosheid, te bestrijden. 

Het land kent tot nu toe 3465 coronabesmettingen; voor zover bekend zijn 58 patiënten aan 
de gevolgen ervan overleden. Bron: NOS, 22 mei 2020. 
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Lockdown in Afrikaanse landen: 'Het is stil, tot mensen echt 
honger krijgen' 

 

Bijna alle Afrikaanse landen hebben nu te maken met coronabesmettingen. Rwanda, Zuid-
Afrika, Uganda en Zimbabwe zitten al op slot, deze week volgden delen van Nigeria, Ivoorkust 
en Congo. Veel Afrikaanse landen nemen relatief snel strenge maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. 

Afrikaanse landen kijken naar wat er in China en veel Europese landen gebeurt - 
een lockdown dus. Maar het implementeren ervan gaat her en der met harde hand. In Kenia, 

Oeganda, Rwanda en Zuid-Afrika, waar je alleen de straat op mag voor boodschappen of 
medische hulp, leidde het tot arrestaties. Ook traangas en rubberkogels werden al ingezet, en 
in Rwanda vielen zelfs twee doden. De politie zegt dat het zelfverdediging was, maar het land 
heeft geen goede reputatie als het gaat om mensenrechten. 

Alles dus om mensen binnen te laten blijven. Waarom is dat lastiger dan bijvoorbeeld in 
Nederland?  

‘Om een succesvolle lockdown te realiseren zijn er basisvoorwaarden nodig’, vertelt Marianne 

van der Sande, hoogleraar bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen. ‘Je moet 
je kunnen afzonderen, dus een huis hebben. Je moet het economisch aankunnen om eten te 
kunnen kopen voor meerdere dagen, en kunnen opslaan in een koelkast. In veel landen is 
zeep een luxeproduct en daarmee is ook hygiëne lastiger.’ 

Fysiek afstand houden is in veel Afrikaanse landen ook een stuk moeilijker. ‘De pandemie legt 
de grote ongelijkheid in ons land bloot’, zegt de Zuid-Afrikaanse onderzoeker Sibusiso 
Mkwananzi. ‘In de rijkere buitenwijken kun je afstand bewaren, maar in veel townships en op 
het platteland zijn mensen gewoon op straat. Het is ook moeilijk om met zes mensen in een 
krot te blijven zitten.’ 
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De politie in Johannesburg vuurt rubberkogels af om mensen te dwingen binnen te 

blijven. AFP  

In Zuid-Afrika ligt de werkloosheid rond de 30 procent. Net als in andere Afrikaanse landen 
verdienen veel mensen geld in de informele economie door bijvoorbeeld op straat groenten en 
fruit te verkopen zodat ze 's avonds kunnen eten, en dat kan nu dus niet. 

Philip Aruna, die de coronabestrijding in Nigeria coördineert voor Artsen zonder Grenzen, zit 
zelf in Abuja, een van de steden die op slot zit. ‘Iedereen hier is bezorgd. Mensen weten hier 
niet of een lockdown de beste oplossing is om de corona-uitbraak in te perken. De straten in 

Abuja zijn vandaag nog helemaal leeg. Maar hoe lang ze dat blijven weten we niet, dat hangt 
af van hoeveel honger die mensen krijgen.’ 

De ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties UNDP waarschuwde deze week dat de 
helft van de banen in Afrika verloren kan gaan door de pandemie en schat een inkomensverlies 
van 220 miljard dollar. 

 

Inwoners van de township Alexandra in Johannesburg wachten om getest te worden op het 

coronavirus. AFP 
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Ondanks alle sociaal-economische problemen noemt de Zuid-Afrikaanse hoogleraar in de 
politicologie Mcebisi Ndletyana de lockdown in zijn land ‘uiterst moedig’. ‘Het is geen 

makkelijke beslissing om de hele economie stil te leggen, maar het is nodig om levens te 
redden. Dat we het niet perfect uit kunnen voeren, betekent niet dat we het helemaal niet 

moeten doen. We moeten het proberen, anders kunnen we net zo goed direct opgeven.’  

In Kenia is het aantal besmettingen minder hoog en zijn de regels vooralsnog ook minder 
streng. De scholen zijn wel dicht en 's avonds mag je de straat niet meer op, maar overdag 
draait de economie gewoon door en zijn markten bijvoorbeeld open. De Keniaanse Joachim 
Osur van Amref Flying Doctors hoopt dat dit zo kan blijven, zodat mensen wat kunnen blijven 
verdienen en kunnen blijven eten. 

Volgens hem moeten landen in Afrika goed nadenken wat er in de eigen unieke sociaal-
economische context goed werkt. Een van de maatregelen waarbij hij betrokken is, is het 
trainen van lokale zorgverleners die de gemeenschappen ingaan. ‘Ze geven informatie over 
corona en kunnen ook een grote rol spelen in contactonderzoek. Dit zijn mensen die al in de 
gemeenschappen werken, dus er is vertrouwen. Bij de uitbraak van ebola zagen we dat veel 
mensen de hulpverleners niet vertrouwden en daarom geen hulp zochten of zich niet hielden 
aan de maatregelen.’ 

Vertragen van de verspreiding is cruciaal in heel Afrika. Daar is de vraag niet eens óf er genoeg 
IC-bedden zijn; het zorgsysteem is daar nu al overbelast. Er is een groot tekort aan 
beschermende kleding en beademingsapparaten. Zo overleed in Zimbabwe een 30-jarige tv-
presentator omdat er niet één beademingsapparaat te vinden was. 

‘Het grootste probleem is bevoorrading’, zegt Aruna. ‘Er komt hier bijna niemand naartoe, al 
helemaal niet vanuit het Westen. Alle grenzen zijn dicht. We merken dat we in het verleden 
wel meer hulp kregen vanuit andere landen, maar iedereen is nu bezig met zijn eigen uitbraak. 
Logisch, maar voor ons zorgwekkend.’ 

En waar alle deskundigen zich ook zorgen om maken? Dat er straks doden gaan vallen omdat 
het alleen nog maar om het coronavirus draait. ‘In april is er altijd een grote uitbraak van 
malaria, net als in september. Als dat gebeurt terwijl corona over ons land raast, dan kunnen 
we dat hier niet aan’, zegt Aruna. ‘De bevolking moet te allen tijde toegang kunnen houden 
tot de gezondheidszorg, zodat we mensen met malaria, hiv, ondervoeding, tbc en andere 
levensgevaarlijke ziektes kunnen blijven helpen.’ Bron: NOS, 22 mei 2020. 

Waarom een in de zon geparkeerde auto na twintig minuten 
compleet corona-vrij is  

Auto’s warmen snel op in de zon. Zo snel zelfs, dat alle virussen binnen twintig minuten 
gedood zijn, zo suggereert nieuw onderzoek van de Universiteit van Georgia. Dus ook het 

corona-virus.  

Het broeikaseffect van je auto zorgt er volgens een persbericht van de universiteit voor dat 
zelfs bij een buitentemperatuur van 20 graden de temperatuur binnen kan oplopen naar zo’n 
45 graden. Dat is al voldoende om het virus dat Covid-19 veroorzaakt snel te doden.   

Het virus blijft volgens de universiteit ongeveer een dag in leven op zaken als papier, karton. 
Op plastic en roestvrij staal duurt het tot drie dagen voordat het niet langer besmettelijk is. 
Maar bij 54 graden wordt 99,9 procent van het virus gedood binnen 20 minuten. Bij 65 graden 

is alles zelfs binnen vijf minuten dood.  
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Op een zonnige dag met 25 graden wordt in de auto al snel de 50 graden-grens 
doorbroken. Dat betekent dat een in de zon geparkeerde auto ook kan dienen als viruskiller 
voor afgeleverde pakketten, mondkapjes of andere zaken met besmettingsgevaar. Volgens de 
universiteit bereikt overigens ook een wasdroger een temperatuur van meer dan 54 graden. 

Bron: AD, 22 mei 2020. 

 

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is sinds de coronacrisis flink gestegen. Dat blijkt uit 
een analyse door LocalFocus op basis van de politiecijfers. De cijfers betekenen echter niet 
dat jongeren nu meer overlast veroorzaken, maar waarschijnlijk dat mensen vaker overlast 
melden. Dat zegt Mireille Beentjes, woordvoerder van de korpsleiding tegen NU.nl. ‘We hebben 
allemaal meer last van elkaar.’ 

Sinds het begin van de gedeeltelijke lockdown is het aantal meldingen van jeugdoverlast flink 
toegenomen. In april kwamen meer dan zeventienduizend meldingen van jeugdoverlast 
binnen, zevenduizend meer dan in maart en tienduizend meer dan in april 2019, schrijft 
LocalFocus. 
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Dat betekent niet dat jongeren, nu ze vooral thuis moeten blijven door de coronamaatregelen, 
ineens veel meer overlast zijn gaan veroorzaken. Volgens Beentjes kan het zo zijn dat iets wat 
eerst niet als overlast werd ervaren, nu wel als zodanig wordt gezien. ‘Mensen ervaren sneller 
overlast als je hele dagen thuis bent en het rustiger is op straat.’ 

Nu kinderen ineens hele dagen thuis zijn, en dan bijvoorbeeld harde muziek draaien of hard 
schreeuwen, ervaren mensen die thuiswerken daar sneller overlast van. 

De meeste jongeren houden zich ook keurig aan de coronamaatregelen, zegt Beentjes. Er zijn 
wel jongeren die ook tijdens de coronacrisis zijn doorgegaan met het veroorzaken van overlast 
op straat, maar dit zijn jongeren die bekendstaan als notoire overlastgevers. 

Ook meer meldingen van verwarde personen en burenruzies. In de 'coronaperiode', die pakweg 
duurt van 2 maart tot en met 10 mei, zag de politie een toename van 122 procent in het aantal 
meldingen van overlast door jeugd. Maar ook meldingen van andere soorten overlast namen 
tijdens de gedeeltelijke lockdown toe. Zo registreerde de politie een toename in meldingen van 
burenruzies (63 procent), geluidshinder (62 procent), overlast door zwervers (34 procent) en 
overlast door drugs en alcohol (14 procent). 

‘Al met al zie je dat er meer overlast wordt gemeld in de coronaperiode’, aldus Beentjes. Maar 
ook hiervoor geldt: het grootste deel van de toename kan worden verklaard omdat mensen 
meer overlast ervaren, niet zozeer omdat er meer overlast wordt veroorzaakt. 

‘Mensen zijn nu thuis op tijdstippen dat ze eerst niet thuis waren’, zegt Beentjes. ‘Als op 
klaarlichte dag iemand dronken op straat gaat roepen, hebben nu veel meer mensen daar last 
van.’ Bron: NU.nl, 22 mei 2020. 

 

De Lofzang, Heerde 

De leden van het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde hebben het coronavirus in 
alle hevigheid én in al zijn verschijningsvormen leren kennen. Op 9 maart was de laatste 
repetitie en in de weken erna moesten ze zeven leden begraven. 
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Tientallen koorleden werden ziek. De een wat meer dan de ander, de meesten konden het 
thuis uitzieken. ‘Al een week na de laatste repetitie kregen we te maken met de eerste 
ziekenhuisopname. Een paar weken later verloren we zes leden en een oud-lid’, zegt Dietrik 
Augustinus, secretaris van het bestuur. 

Wereldwijd worden repetities en optredens van koren gerekend tot de 
zogeheten superspreader events, bijeenkomsten waarbij het virus zich massaal verspreidt. Net 
als bijvoorbeeld carnaval en de feesten in Oostenrijkse après-skibars. 

Het koor De Lofzang is twee maanden later nog steeds in rouw. Ook is de verbazing groot dat 
de ziekte zich binnen het koor zo verschillend openbaarde. Tientallen mannen werden ziek, 
maar het ziekteverloop en de heftigheid was bij iedereen verschillend. 

Hoewel de zangers met hun gemiddelde leeftijd van boven de 65 in de risicogroep vallen, 
hebben de meeste milde klachten gehad. Augustinus kreeg zelf ook milde symptomen. ‘Maar 
het koorlid dat voor me stond, is overleden. Het blijft een raadsel.’ 

Volgens Debbie van Baarle, hoogleraar immunologie aan het UMC Utrecht en verbonden aan 
het RIVM, is het immuunsysteem er verantwoordelijk voor dat corona zo verschillend greep 
krijgt op het lichaam. ‘Het is een complex systeem maar eenvoudig verklaard komt het op het 
volgende neer. Het begint een paar uur nadat het virus is binnengedrongen. Dan komt een 
aangeboren afweersysteem in actie dat andere afweercellen activeert die het virus isoleren en 
met antistoffen uitschakelen. Vervolgens ruimen witte bloedlichaampjes, zogeheten T-cellen, 
het virus op.’ 

Als in dit systeem iets mis is, krijgt het virus vrij spel. ‘Daar spelen genetische factoren een 
rol bij. Leeftijd speelt ook een rol, en verder zaken waar we aan bloot zijn gesteld tijdens ons 
leven. Dat kan de leefstijl zijn of andere ziektes die zorgen voor een betere of slechtere afweer.’ 

Het blijft onduidelijk wat de precieze reden is dat bij een coronabesmetting bij sommigen het 
afweersysteem niet goed werkt. Volgens Van Baarle gaat er bij die mensen mogelijk iets mis 
in de beginfase van het afweersysteem, bij de ‘controle’ van het virus. ‘Wat je dan ziet gebeuren 
is dat het afweersysteem nadelige effecten van het virus gaat ondervinden. Die T-cellen worden 
constant geactiveerd omdat het virus actief blijft en raken vervolgens uitgeput. Dan gaat het 
langzamerhand steeds slechter.’ 

Naast het sterk verschillende verloop van de besmettingen, viel het Heerdense mannenkoor 
nog iets anders op. Voorzitter Martin Eikelboom: ‘Leden zijn zelf op onderzoek uitgegaan en 
ze ontdekten dat vooral de koorleden die in de pauze in de koffiehoek stonden, ziek zijn 
geworden. De andere leden die in de hal frisdrank of bier dronken zijn grotendeels gespaard 
gebleven.’ De koffiedrinkers stonden en zaten in een kleinere ruimte dicht bij elkaar. Dat is 
een risico, zeker als de ruimte slecht geventileerd is. 

Vanwege de risico's zal vermoedelijk wereldwijd geen koor meer gezamenlijk optreden voordat 
er een effectief vaccin is. Ook De Lofzang niet. Het is een slag voor het gemeenschapsleven in 
het zwaar getroffen Heerde. Bron: NOS, 22 mei 2020. 

Stille ramp in verpleeghuis: 'De ouderen gaan hier één-voor-
één dood' 

Laatste familiebezoeken in beschermende kleding, hele verdiepingen in volledige isolatie en 
afdelingen waar meer dan de helft van de bewoners overlijdt. In verpleeghuizen maakt het 
coronavirus onder hoogbejaarde ouderen veel slachtoffers. 
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In minstens veertig procent van de verpleeghuizen zijn besmettingen met het virus. Zo ook in 
het Wereldhuis in Boxtel. Daar zijn inmiddels zeventien van de honderdvierentwintig 
bewoners overleden. Op één afdeling zelfs zeven van de eenentwintig bewoners. 

Daar werkt Senna Elkadiri. ‘Elke dag denk ik: dit was het’, vertelt ze, ‘maar er komen er per 
dag weer twee bij.’ De ouderen die zij al jaren verzorgt, gaan één-voor-één dood. Inmiddels telt 
de afdeling zoveel besmettingen dat hij is afgesloten van de rest van het verpleeghuis. Ook 
bewoners die niet besmet lijken, moeten er blijven. 

Nieuwsuur maakte in samenwerking met personeel, bewoners en hun familie opnamen in het 

verpleeghuis. De bewoners en de familie die in beeld komen hebben daar uiteraard 
toestemming voor gegeven. Bron: NOS, 10 april 2020. 

Wetenschappers: ’Malariamedicijn werkt niet tegen corona en 
vormt gevaar’ 
 
Hydroxychloroquine en chloroquine werken niet tegen het coronavirus. Dat zeggen 
wetenschappers in een nieuw onderzoek dat vrijdag in het medische tijdschrift The Lancet is 
gepubliceerd. 

De medicijnen, die respectievelijk worden gebruikt tegen malaria en reuma, kwamen in het 
nieuws nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei hydroxychloroquine te nemen 
tegen het coronavirus. Die uitspraak leidde tot veel kritiek van doktoren en wetenschappers. 

In The Lancet zeggen onderzoekers dat de middelen geen effect hebben op Covid-19 patiënten. 
Het is zelfs zo dat de medicijnen juist een gevaar vormen voor de gezondheid van mensen. Zo 
kan hydroxychloroquine bijwerkingen zoals hartritmestoornissen veroorzaken. Het 
sterfterisico is ook groter bij gebruik van het medicijn.  

De wetenschappers onderzochten ongeveer 100.000 coronapatiënten in verschillende 
ziekenhuizen. Die verdeelden ze in vijf groepen: patiënten die met hydroxychloroquine zijn 
behandeld, zieken die chloroquine kregen toegediend en vervolgens twee groepen die de 
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middelen binnenkregen in combinatie met antibiotica. Ook werden patiënten onderzocht die 
geen van de medicijnen toegediend kregen. 

Het sterftepercentage van die laatste groep lag op negen procent, staat in het artikel. Van de 
groepen die hydroxychloroquine of chloroquine kregen, stierven respectievelijk 18 en 16,4 
procent. Dat percentage lag nog hoger bij coronapatiënten die de medicijnen kregen in 
combinatie met antibiotica. 

De onderzoekers stellen dat mensen die hydroxychloroquine en chloroquine gebruiken 45 
procent meer kans hebben om dood te gaan dan als zij de middelen niet innemen. Bron: De 
Telegraaf. 22 mei 2020.  

Agenten en boa’s voorzien problemen bij handhaven 
coronaregels 

 

Boa's en politieagenten voorzien problemen bij het handhaven van de coronamaatregelen 
vanaf 1 juni, wanneer nieuwe versoepelingen ingaan. Dat zeggen de Nederlandse BOA Bond 
(NBB) en de Nederlandse Politiebond (NPB). De bonden roepen de overheid op met duidelijke 
richtlijnen te komen, zodat handhavers weten waar zij op moeten letten.  

Gisteren maakte premier Mark Rutte onder meer bekend dat iedereen buiten 1.5 meter 
afstand moet houden, behalve als mensen bij hetzelfde huishouden horen. Iets wat nauwelijks 
is te controleren, stellen de bonden woensdag na berichtgeving hierover door Hart van 
Nederland. ‘Denk bijvoorbeeld aan studentenhuizen’, zegt Eric Lakenman, voorzitter van de 

NBB. ‘Vraag je dan om legitimatie? In een park valt nauwelijks te controleren wie bij wie hoort.’ 

‘Hoe meer duidelijkheid hoe beter’, zegt NPB-voorzitter Jan Struijs, die aangeeft dat agenten 

het lastig vinden. ‘Er komen veel vragen binnen, want de handhaafbaarheid is nu onduidelijk.’ 



190 

 

Ook zijn de bonden bang voor extra agressie richting handhavers als de versoepelingen 
ingaan. ‘Nederlanders zijn gewend hun mening te geven. Sommigen zullen het lastig vinden 
als zij bijvoorbeeld een boete krijgen’, stelt Lakenman. ‘Dat kan leiden tot agressie, ook 
verbaal.’ De politiebond benadrukt dat eerst wordt gewaarschuwd voordat iemand een boete 

krijgt. 

De NBB vindt dat agenten en boa's op dezelfde wijze moeten gaan handhaven en dus één lijn 
moeten trekken. De bonden hopen dat de overheid snel met duidelijkheid komt. Bron: AD, 20 
mei 2020. 

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) worden zonder verdedigingsmiddel of 
bescherming de straat op gestuurd, precies nu iedereen daar moet wegblijven. Wat doe je 
bijvoorbeeld als iemand in je gezicht hoest? ‘ 
 
Als je het hebt over de frontlinie, dan is dit het.’ 
Op de dag dat het coronavirus Nederland bereikte, begon ook voor boa’s een onduidelijke tijd. 
Zeker sinds zondag 15 maart, toen het kabinet de noodsituatie kracht bij zette met vergaande 
maatregelen zoals verplichte sluitingen van horeca en scholen. ‘Boa’s werden opgeroepen om 
te gaan werken, maar niet op kantoor vanwege het risico op besmetting,’ zegt Richard Gerrits 
van vakbond BOA-ACP. 
 
De straat op dus. ‘Daar geven ze gehoor aan. Maar het roept natuurlijk vragen op. De 
handhaving van de noodverordeningen die nu gelden, zijn niet de normale werkzaamheden 
van bijvoorbeeld een handhaver leefbaarheid. Wat doe je met een hangjongere die vervelend 
wordt? Iemand in de boeien slaan vereist fysiek contact. Dat voorkom je nu liever, dus ga je 
maar in discussie,’ aldus Eric Lakenman van de Nederlandse BOA Bond.  
 
Het is niet niks wat er wordt gevraagd, benadrukt hij. ‘Als je het hebt over de frontlinie, dan 
is dit het. De politie gaat vooral op meldingen af maar surveilleert nauwelijks, laat staan te 
voet. Als je een handhaver op straat tegenkomt, dan is dat dus in de meeste gevallen een boa. 
Ze zijn verplicht om te komen werken, en willen dit in de meeste gevallen ook. Maar ook zij 
zien een onbekende en bedreigende situatie. Ze vinden het heel erg spannend. Sommigen 
maken zich grote zorgen, bijvoorbeeld omdat ze thuis familieleden hebben met een zwakkere 
gezondheid.’ 
 
Zijn werkgevers, de wetgever en maatschappij daar wel van doordrongen? Lakenman vraagt 
het zich soms af. Hij wijst op de slepende discussie over geweldsmiddelen. ‘Daarin hebben we 
belangrijke stappen gezet en er is zicht op verbetering. Maar voor nu betekent het dat de 
meeste boa’s nog op pad gaan zonder enige verdediging: geen wapen, geen stok, geen 
pepperspray. Zelfs geen handboeien soms. Extra bescherming, mondkapjes bijvoorbeeld? Ook 
niet.’  
 
Zijn boa’s vogelvrij verklaarde handhavers? Het publiek reageert soms wel op die manier. ‘Er 
zijn lolbroeken die denken dat ze opmerkingen moeten maken of boa’s in een drukke winkel 
in het gezicht hoesten,’ zegt Lakenman. Voorzitter Gerrits van de collegabond ergert zich eraan 
dat van alle beroepen juist de boa’s niet op de lijst van cruciale beroepen staan. ‘Als er een 
groep is die voor speciale kinderopvang bijvoorbeeld in aanmerking moet komen, dan zijn deze 
mensen het. Daar zijn we dan ook over in gesprek met het ministerie.’ Bron: Gemeente.nu,  
23 maart 2020. 

 

Boa naar ziekenhuis na belaging door jongeren op strand 
IJmuiden  
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In IJmuiden is een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) naar het ziekenhuis gebracht 
met hoofdletsel na een mishandeling. Dat meldt de politie. Er zijn twee aanhoudingen verricht. 

Bij het incident waren meerdere handhavers betrokken. De boa in kwestie zou jongeren bij 
het strand hebben aangesproken omdat zij van een pier probeerden te springen waar dat niet 
mocht, zeggen getuigen tegen NH Nieuws. 

Een van de jongeren zou geen identiteitskaart bij zich hebben gehad, waarop de boa tot een 
aanhouding overging. De handhaver werd vervolgens mishandeld. Op beelden is te zien hoe 
de handhavers worden belaagd door een groep jongeren. 

De politie wil nog geen details geven over het voorval en doet nog verder onderzoek.Een 
adviseur van vakbond BOA ACP signaleert een video van het incident op het strand en pleit 
voor een betere uitrusting van boa's. bron: NOS, 22 mei 2020. 

Een boa is vanmiddag met gezichtsletsel naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was 
mishandeld in IJmuiden. Dat meldt NH Nieuws.  
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Volgens een getuige zou de boa tegen jongeren hebben gezegd dat ze niet van een pier mochten 
afspringen. Een van de jongeren zou geen identiteitskaart bij zich hebben gehad, waarop de 
boa hem wilde aanhouden. Dit zou hebben geleid tot de mishandeling. 

Op een filmpje dat in handen is van Dumpert, is de mishandeling te zien. Een grote groep 
jongeren loopt achter de boa’s aan en uit het niets wordt een van de handhavers mishandeld 
door meerdere jongens. 

De veiligheidsregio Kennemerland spreekt in een reactie van een ‘schaduw over een dag’ en 
noemt de actie ‘diep triest’. Twee verdachten zijn inmiddels aangehouden, een derde verdachte 

wordt nog gezocht. Bron: WNL.tv, 22 mei 2020. 

Maat vol bij boa’s: in meerdere steden acties op 26 mei en 1 
juni 

De maat is vol bij de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) na het geweldincident in 
IJmuiden. De vakbonden zijn woedend. De boa’s krijgen maar niet een wapenstok en 
pepperspray om zichzelf te verdedigen. Ze gaan op 26 mei en 1 juni in meerdere steden 
actievoeren, waaronder in elk geval Amsterdam en Den Haag. Op 1 juni worden in meerdere 
steden geen bonnen uitgeschreven, zoals nu al in Rotterdam gebeurt.  

 

Gisteren werden vier boa’s in IJmuiden door een groep jongeren aangevallen. De jongeren 
werden aangesproken omdat ze van de pier sprongen, iets wat verboden is vanwege de 
vaargeul. 
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Een van de jongeren had geen identiteitskaart bij zich. Toen hij na te zijn aangehouden 
vluchtte , keerde de groep zich tegen de boa's. Die werden in het nauw gedreven, geschopt en 
geslagen. Daarbij liepen drie boa's een gebroken kaak, hersenschudding en gezwollen gezicht 

op. Een van hen werd naar het ziekenhuis overgebracht. 

De politie vraagt getuigen van de mishandeling zich te melden. Vooral in foto- en 
videomateriaal is de politie geïnteresseerd. Vanwege de mishandeling werden ter plaatse al 
een zeventienjarige jongen en een zeventienjarig meisje uit IJmuiden aangehouden. Hun 

betrokkenheid bij het incident wordt nog onderzocht.  

De vakbonden zijn laaiend. ‘Er zijn eigenlijk altijd incidenten, maar dit was extreem’, zegt 
Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse Boa Bond (NBB). ‘Dit licht precies uit waarom er 
iets moet gebeuren. Boa's hebben niks om zich mee te verdedigen. Ze kunnen niet anders dan 

zich uit de voeten maken.’ 

De vakbonden eisen al langer van de minister dat de vijfentwintigduizend boa’s worden 
uitgerust met een wapenstok en pepperspray. Daarover zijn gesprekken gevoerd, maar nog 
zonder resultaat. De besluitvorming is stroperig en de top van de politie verzet zich. 

Kuin: ‘Zij vinden dat het geweldsmonopolie bij hen ligt. Dat is  onzin. Het ligt bij de overheid 
en die besteedt het uit aan de politie, militairen en aan boa’s. Ze zijn bang dat het hun lobby 
voor meer agenten dwarszit. Dan moet de politie zorgen dat ze het surveillerende werk zelf 
doet, maar dat kan ze begrijpelijkerwijs niet waarmaken. Daarom moeten ze ons beter 

uitrusten.’ 

Vorige maand vroeg de Nederlandse Boa Bond minister Ferd Grapperhaus om extra middelen 
met een spoedprocedure te regelen. Aanleiding waren geweldsincidenten tijdens het 
paasweekeinde. ‘De verontwaardiging is groot’, zegt Kuin. ‘De telefoon staat roodgloeiend. Er 
moet nú iets gebeuren. We kunnen niet wachten tot de eerste dode valt. Elke dag is er één 

teveel.’ 

Uit een enquête van vakbond BOA ACP blijkt dat het aantal incidenten met boa's door de 
coronacrisis met zestig procent is gestegen.  Bij negen van de tien incidenten krijgen ze te 

maken met geweld.  

‘Ze worden vernederd, geschopt, geslagen, bespuugd, in hun gezicht gehoest en 
uitgescholden’, zegt voorzitter Richard Gerrits. ‘Mensen hebben door de coronacrisis een 
korter lontje. Boa’s zijn een boksbal. Ze moeten kiezen tussen hun leven en hun werk doen. 
Uiteindelijk ga je voor je eigen leven als het penibel wordt.’ 

BOA ACP heeft gisteren in een mail aan minister Grapperhaus aangegeven dat de maat vol is. 
De bond dreigde eerder vandaag landelijk het werk neer te leggen als de minister niet snel 
maatregelen neemt. ‘We handhaven niet alleen de Algemene Plaatselijke Verordening maar 
ook de volksgezondheid’, zegt Gerrits. Zojuist werd bekend dat de boa's op 26 mei en 1 juni 
in meerdere steden actie gaan voeren waaronder Amsterdam en Den Haag. Hoe de acties er 
precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Maar op 1 juni worden in meerdere steden geen 
boetes uitgeschreven.  

‘Waar de politie met van alles is uitgerust, moeten boa’s het met hun mond en blote handen 
doen. Als het zo doorgaat, houden we geen boa’s meer over omdat ze voor een ander vak 

kiezen. Ze willen niet het risico op een klap of schop lopen.’  
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IJsselmonde 

In Rotterdam schrijven boa’s als protest al geen bonnen meer uit. Ze spreken mensen aan en 
als het uit de hand dreigt te lopen, schakelen ze de politie in. De boa’s krijgen van steeds meer 
burgemeesters en veiligheidsregio’s steun voor hun pleidooi.  Gerrits: ,,Het is onacceptabel. 
We zijn de enige sector die niet naar Den Haag gaat om meer geld te vragen. We vragen alleen 

middelen om ons te verdedigen.’’ 

Ook Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt op 
Twitter de discussie ‘spijtig’ te vinden. ‘Zij moeten handhaven en toezicht houden in de 
openbare ruimte.Ook hebben zij politietaken overgenomen. Gelet op de mogelijke agressiviteit 

moet je hen uitrusten om hun taken veilig en naar behoren uit te kunnen voeren.’’ 

De twee vakbonden overleggen vandaag of deze actie vanaf 1 juni naar meer steden wordt 
uitgebreid. Dat is de datum waarop het kabinet de coronamaatregelen versoepelt. De boa's 
zullen het dan drukker krijgen als de horeca weer opengaat en in het openbaar vervoer 
mondkapjes verplicht worden. Nu zijn de toezichthouders al druk in bossen, parken en 

recreatiegebieden. 

‘Ons werk gaat niet alleen meer om de veiligheid maar ook om de volksgezondheid’’, zegt Kuin. 
‘Het virus zal zich sneller verspreiden als boa’s niet goed kunnen handhaven. We gaan kijken 

hoe we verstandig actie kunnen voeren.’’  

Van Vollenhoven noemt discussie over uitrusting boa’s ‘spijtig’ 

‘Spijtig vind ik die discussies over de uitrusting van de boa’s. Zij moeten handhaven en 
toezicht houden in de openbare ruimte. Ook hebben zij politietaken overgenomen. Gelet op de 
mogelijke agressiviteit moet je hen uitrusten om hun taken veilig en naar behoren uit te 
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kunnen voeren’, twitterde Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot van prinses Margriet. Bron: 

AD, 22 mei 2020. 

 

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  

 

Inheemse stammen die diep in het Braziliaanse gedeelte van het Amazoneregenwoud leven en 
(vrijwel) geen contact hebben met de buitenwereld, worden binnenkort mogelijk gedwongen 
geholpen door de Braziliaanse regering in de strijd tegen het coronavirus. Een wet waarmee 
afgevaardigden naar de gemeenschappen gestuurd kunnen worden, stuit op kritiek in het 
land. 

De wet maakt het de regering van president Jair Bolsonaro onder meer mogelijk om snelle 
coronatests af te nemen bij leden van de stammen, en waar nodig medicijnen en voedsel te 
sturen, schrijft Reuters. Stammen blijven zelf verantwoordelijk voor hun regio en bepalen zelf 

wie zij toelaten tot hun grondgebied. 
Alleen de senatoren moeten hun goedkeuring nog geven. Wat mensenrechtenorganisaties 
echter tegen de borst stuit, is het onderdeel van de wet waarin de regering christelijke 
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missionarissen wil meesturen met de medicijnen. ‘Hun aanwezigheid heeft in het verleden 
alleen maar tot dood en verderf geleid’, schreef COIAB daarover. 

Vrijdag trokken activisten Braziliaanse straten in om de wet van tafel te krijgen. Zij zijn bang 
dat bezoekers het virus kunnen overdragen aan de stammen, met verregaande gevolgen: voor 
veel stammen kan een simpele griep al dodelijk zijn. 

Het coronavirus en Brazilië 

• Meer dan 330.000 besmettingen vastgesteld 

• Dodental steeg laatste dagen met bijna duizend per dag tot boven de 21.000 

• President Bolsonaro krijgt zware kritiek omdat hij het virus niet meer acht dan een 
'griepje' 

Een derde van alle stammen getroffen door coronavirus 

Het coronavirus zou al ongeveer tweehonderd stammen in het meer dan vijf miljoen vierkante 
kilometer tellende natuurgebied hebben getroffen, schreef Reuters eerder. Genoemde 
dodenaantallen lopen uiteen van enkele tientallen tot meer dan honderd inheemse mannen 
en vrouwen. 
 
Nog voor het coronavirus om zich heen kon grijpen in Brazilië, troffen stammen al 
maatregelen. Zo sloot het afgezonderde dorp Tres Unidos zich volledig af van de buitenwereld, 
maar raakte de inheemse bevolking alsnog besmet: vermoedelijk bracht de nabijgelegen rivier 
het virus met zich mee. 

Dorpshoofd Waldemir da Silva, ook wel de Tuxuau Kambeba genoemd, spreekt van een 

‘verraderlijk virus, dat door de wind wordt gedragen’. Ten minste dertien van zijn 106 
dorpelingen zouden ziek zijn geworden. 
 

'Stammen leven op de meest veilige plaats ter wereld, door hun afzondering' 

Critici beweren desondanks dat de stammen momenteel op de meest veilige plaats ter wereld 
leven: doordat zij zodanig zijn afgeschermd, kan het virus hen moeilijk bereiken, redeneren 
zij. 

De situatie in Tres Unidos zou zijn ontstaan door de problemen in grotere steden als Manaus, 
met bijna twee miljoen inwoners de grootste stad in het Amazonegebied. De 
intensivecareafdelingen in de stad zijn overvol en er is niet genoeg plaats om de doden te 
begraven, aldus Reuters. Doordat de stad niet goed voorbereid was op een gezondheidscrisis 

van deze omvang, kon het virus zich makkelijk verspreiden: ook dieper in de jungle. 
 
In het geval dat gehele stammen dreigen te verdwijnen door het coronavirus, moet er worden 
ingegrepen, vinden mensenrechtenorganisaties. Daarom werd begin mei al een internationaal 
fonds opgezet om circa vijf miljoen dollar in te zamelen voor de inheemse bevolking van Zuid-
Amerika. Momenteel staat de teller net boven de 100.000 dollar. Bron: Nu.nl, 24 mei 2020. 
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Meeste basisscholen zien geen leerachterstand door corona 
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Minister Slob van Onderwijs brengt op 11 mei een bezoek aan een basisschool in Zwolle, ANP 

 

De meeste basisscholieren hebben geen leerachterstanden opgelopen door de gesloten scholen 
vanwege het coronavirus. In een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) 
noemt negentig procent de voortgang van leerlingen constant. 

Een op de tien schoolleiders ziet juist wel een leerachterstand en bijna één procent noemt de 
achterstand ernstig. ‘Er worden nu al plannen gemaakt voor leerlingen waarbij een 
achterstand is geconstateerd’, zegt AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos. ‘En er zijn ook scholen 
die juist aangeven dat hun leerlingen sneller zijn gegaan.’ 

Volgens de AVS hebben de meeste scholen het thuisonderwijs goed opgepakt. ‘Ook ouders 
hebben thuis ontzettend hard gewerkt om onderwijs te blijven geven aan leerlingen. Er is in 
een razend tempo afstandsonderwijs ingericht en dat verdient veel respect.’ 

Wel zijn er volgens de AVS bij schoolleiders zorgen over de bezetting. ‘Naast het normale 
lerarentekort zijn er op scholen ook leraren afwezig omdat ze vanwege de coronacrisis niet 
kunnen werken’, stelt Doornbos. Dat kan zijn omdat een leraar verkouden is, in een 
risicogroep valt of omdat een familielid bijvoorbeeld koorts heeft. Daarnaast zijn er nog gewone 
ziektes, zoals de griep, die leraren thuishouden, zegt Doornbos. 

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna tachtig procent van de directeuren tevreden 
is dat de scholen op 8 juni weer helemaal open gaan. Ruim een derde van de schoolleiders 
verwacht dat na 8 juni meer leerlingen naar school gaan, zegt Doornbos. ‘We zien dat verreweg 
de meeste leerlingen de afgelopen twee weken gewoon op school waren, maar dat er ook ouders 
zijn die de eerste weken hebben afgewacht.’ 

Ruim de helft van de directeuren denkt dat het aantal leerlingen gelijk blijft.  Vijftien procent 
denkt dat meer kinderen thuisblijven vanwege de vollere klassen. De meeste schoolleiders zijn 
niet van plan om na 8 juni nog afstandsonderwijs te geven aan thuisblijvers. Bron: NOS 
nieuws, 25 mei 2020.  
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Wel de klachten, geen corona: deze Groningers hopen op 
erkenning  

 

Iemand ligt ziek op bed (niet een van de Groningers) (Foto: ANP) 

Ze liggen wekenlang op bed, voelen zich vaak kortademig, vermoeid en benauwd. Eigenlijk 
hadden of hebben ze alle symptomen van het coronavirus, alleen geen positieve test om het 
te bewijzen. En dat knaagt, vertelt een aantal Groningers vanaf hun ziekbed. 

De negenenvijftigjarige Dineke uit Stad wordt half maart plotseling doodziek. Meer dan twee 
maanden later heeft ze nog altijd moeite om het normale leven weer op te pakken. Het herstel 
gaat met ups en flinke downs. Haar verhaal vertoont grote gelijkenissen met dat van 
duizenden andere Nederlanders die hun ervaringen delen in de facebookgroep 'Corona 
ervaringen en langdurige klachten'. Onder hen ook tientallen Groningers. 

Voor Dineke is duidelijk dat ze corona onder de leden heeft, of heeft gehad. Haar klachten 
beginnen half maart, een dag nadat ze samen met haar zus en zwager, beiden werkzaam in 
de zorg, thuis aan het klussen is. 'De dag erna voelde ik me niet zo goed en 's avonds kreeg ik 
koorts. Een griepje, dacht ik.' 

Na drie dagen koorts en flinke buikpijn belt Dineke haar huisarts. Die behandelt haar voor 
een blaasontsteking, maar de klachten blijven. 

Kort daarna wordt ook haar zus ziek. De klachten komen Dineke maar al te bekend voor. 
Vanwege haar werk in een vitaal beroep kan haar zus getest worden op corona. 'Ze bleek 
positief. En mijn zwager ook.' 

Dan valt het kwartje. 'Ik heb tijdens het klussen uit hetzelfde blikje cola als mijn zus 
gedronken. Daar denk je op dat moment niet bij na, want corona was een ver-van-je-bedshow. 
Achteraf denk ik: had ik dat maar niet gedaan.' 

De week erop wordt Dineke nog zieker. 'Ik begon af te glijden. Geestelijk was ik er niet meer 
bij en ik voelde me erg verzwakt. Mijn dochter vertelde dat ik aan de telefoon wartaal sprak.' 

Mijn dochter vertelde dat ik wartaal sprak, vertelt Dineke 

Opnieuw wordt de huisarts om raad gevraagd. 'Nu kwam hij langs en vertelde me dat ik geen 
blaasontsteking had, maar overduidelijk corona. Ik was alleen nog niet benauwd.' 
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Van de Groningse patiënten in de Facebookgroep heeft een aantal onderliggende klachten, 
zoals reuma of astma. Dat geldt niet voor Ingrid (56). Zij beschouwt zichzelf juist als 'heel erg 
fit en slank'. Zo loopt ze geregeld een halve marathon. Haar leven verandert als ze op 23 maart 
plotseling haar geur en smaak kwijtraakt. Op 9 april komt daar een zware benauwdheid bij. 

'Het voelde alsof iets mijn keel dichtkneep. Ik werd er heel bang van.' Andere patiënten 
herkennen dit gevoel en spreken ook wel over 'een prop in hun keel die niet weg te slikken is'. 

Net als Dineke weet Ingrid vrij zeker wie haar besmet heeft. 'Ik had een directe collega met 
bevestigd corona. Ook andere collega's zijn ziek geworden, maar zij waren er na een weekje 
weer bovenop.' 

Soms denk ik: Ik bel 112, dan word ik opgenomen en helemaal onderzocht, vertelt Ingrid 

Ingrid niet. Negen weken na haar eerste klachten, kampt ze nog altijd met duizeligheid en 
oorsuizen. 'In de facebookgroep zie ik dat vaker terugkomen', zegt ze. 'Maar alle aandacht gaat 
uit naar mensen met longproblemen. Wij worden niet serieus genomen. Dat knaagt. Soms 
denk ik: ik bel 112, dan word ik opgenomen en helemaal onderzocht.' 

Maar ook dat hoeft geen duidelijkheid op te leveren, weet de vierendertigjarige Petra uit Stad. 
Zij werd op 14 maart ziek (ik denk via vrienden uit het zuiden van het land) en toen haar 
klachten verergerden, ging ze door de hele medische molen. 'Daar kwam niks raars uit.' 

Alle Groningers in dit artikel hebben naar eigen zeggen van hun huisarts of de GGD te horen 
gekregen dat hun symptomen sterk doen denken aan het coronavirus. Ze werden ziek in 
maart of april. Maanden dat alleen mensen met vitale beroepen in aanmerking kwamen voor 
een coronatest. Daardoor hebben ze nooit duidelijkheid gekregen over de oorzaak van hun 
klachten. 

Hoe snel iemand van het coronavirus herstelt, is met de kennis van nu nog niet te zeggen. 
'Daar is nog niet veel over bekend', valt te lezen op de website van het RIVM. 'Dat is afhankelijk 
van de ernst van je klachten en of je verder gezond bent. Het kan per persoon verschillen.' 
Viroloog Coretta van Leer van het UMCG beaamt dat. 

Bij patiënten op de ic zien we dat het virus nog heel lang in het lichaam terug te vinden is, 
vertelt Coretta van Leer, UMCG 

'Dat komt omdat het virus nog niet zo oud is. We weten dus ook nog niet hoe lang patiënten 
ziek blijven. Bij de patiënten op de ic hebben we wel vastgesteld dat het virus vaak nog heel 
lang in het lichaam terug te vinden is.' 

De viroloog raakte overigens zelf ook besmet met het virus. Ze had tien dagen koorts, maar de 
coronatest viel negatief uit. De antistoffentest die ze later deed, wees uit dat ze het virus wel 
degelijk bij zich heeft gehad. 'Dat is te verklaren doordat het virus ook op andere plekken dan 
je neus en luchtwegen kan zitten, zoals je darmen. Ik had bijvoorbeeld wel veel buikpijn. Daar 
wordt niet standaard op getest.' 

Bij de Groningers met langdurige klachten valt op dat ze een periode erg ziek zijn, daarna 
langzaam opkrabbelen om vervolgens toch weer een terugval te krijgen. Alsof het virus hen in 
een wurggreep houdt waar ze maar moeilijk uit kunnen ontsnappen. 

Zo probeerde de vijfendertigjarige Maaike uit de stad Groningen - sinds 9 maart ziek - na drie 
weken weer te werken. 'Maar ik klapte helemaal in', vertelt ze. 'Daarna zat ik een maand nog 
zieker thuis. Met enkele onderbrekingen heb ik in totaal vijf weken koorts gehad.' Maaike 
denkt dat ze het virus heeft opgelopen via haar ouders uit Hasselt, waar een grote uitbraak 
van het virus was. 

Er zijn dagen bij dat ik tien kilometer kan lopen, maar ook dagen dat ik de trap niet op kom, 
vertelt Dineke 

Ook Dineke, normaal gesproken een fervent wandelaar, koesterde hoop het virus te hebben 
verslagen. 'Ik heb het doorstaan en ik leef nog. Nu ben ik klaar om anderen te helpen, dacht 
ik. Maar zodra ik meer ging doen, kwam ik mezelf hard tegen.' Nu wordt ze bij vlagen heel 
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benauwd. 'Er zijn dagen bij dat ik tien kilometer kan lopen, maar ook dagen dat ik de trap 
niet op kom. Daarbij heb ik pijn in mijn buik en bij mijn schouderbladen.' 

Anderen hebben soortgelijke klachten. Maaike spreekt over 'een vervelend gevoel op de rug 
tussen de schouderbladen' en 'een stekend gevoel bij mijn longen'. 

Dat de Groningers in dit artikel nooit positief zijn getest op het virus, frustreert hen. 'Ik zou 
erkenning willen voor mijn ziekte', zegt Dineke, die in haar omgeving op een muur van 
onbegrip stuit. 'Als ik vertel dat ik corona heb gehad, vragen ze vaak of ik op de ic heb gelegen. 
Dat is niet zo. 'O, dan was het ook niet zo ernstig', hoor ik dan. Maar milde klachten kun je 
dit ook niet noemen.' 

Toch willen diezelfde mensen haar liever niet over de vloer hebben. 'Alsof ik melaats ben. Ze 
doen allemaal tien stappen achteruit.' 

Ook anderen beschrijven angst bij vrienden, familie en collega's om de banden weer aan te 
halen. Daarvoor is nog te veel onduidelijk over de besmettelijkheid van het virus. 

De aangekondigde antistoffentest van Certe biedt hen een sprankje hoop. Hoewel die test niet 
honderd procent betrouwbaar is, kan het duidelijkheid geven of iemand corona gehad heeft. 

'Tussen je oren wordt het dan wat makkelijker', zegt de tweeënzestigjarige Allina uit Wirdum, 
die op 22 maart ziek werd. Nadat het even beter ging, werd ze steeds benauwder en moest ze 
zelfs per ambulance naar het Ommelander Ziekenhuis gebracht worden. Daar testte ze, 
ondanks vrijwel alle symptomen, negatief op corona. 

'Ik lag soms als een goudvis naar adem te happen. Voor negenennegentig procent weet ik 
zeker dat ik het virus heb gehad of nog heb. Maar als je het dankzij zo'n antistoffentest zwart 
op wit krijgt, geeft dat een stukje geruststelling.' 

Naar dat gevoel ging ook de vijfendertigjarige Maaike op zoek, maar dan op mentaal vlak. In 
de facebookgroep met lotgenoten vroeg ze of er meer Groningers met langdurige klachten zijn. 
'Dat waren er al gauw een stuk of twintig.' Die reacties deden haar goed. 'Zie je nou wel, ik 
ben niet gek', dacht ik. 'Je gaat toch heel snel aan jezelf twijfelen als je klachten zo lang duren.' 

De Groningers in dit artikel staan niet alleen. De facebookgroep 'Corona ervaringen en 
langdurige klachten' telt inmiddels meer dan tienduizend leden. In de groep wisselen ze 
ervaringen uit en bespreken ze het laatste nieuws over mogelijke vaccins, medicijnen en 
testen. Hoe groot de groep patiënten met langdurige klachten precies is, is niet bekend. Het 
RIVM hoopt daar dankzij de Infectieradar - een online vragenlijst die na aanmelding wekelijks 
ingevuld moet worden - een beter beeld van te krijgen. Bron: RTV Noord, 25 mei 2020. 

Zeker elf mensen besmet met coronavirus na bezoek aan 
restaurant Leer   

Zeker elf bezoekers van een restaurant in het Duitse Moormerland (Landkreis Leer), op 
ongeveer een uur rijden van de stad Groningen, zijn besmet met het coronavirus. 

Dit zijn de eerste besmettingen in een eetgelegenheid sinds de restaurants in deelstaat 
Nedersaksen twee weken geleden weer open mochten. Volgens het Duitse NDR zitten zeker 
zeventig personen in quarantaine. 

Volgens Duitse media was het restaurant op 15 mei weer open gegaan. De besmettingen 
zouden hebben plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst met zo'n veertig gasten. Dat meldt de 
Ostfriesen Zeitung. Onder de gasten zou een arts geweest zijn die begin deze week 
griepklachten had en vervolgens positief testte op corona. Daarop zijn alle mensen die met 
hem in contact zijn geweest, getest. 
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Zeven besmettingen met corona in Leer (Foto: RTV Noord) 

De restauranteigenaar, die zelf ook besmet is, ontkent dat er een feest gaande was. 'Het 
personeel droeg mondkapjes en we hebben ons aan de afstandsregels gehouden', zegt hij. 

Volgens NDR zijn er getuigenverklaringen waarin beweerd wordt dat er sprake moet zijn 
geweest van het schenden van de regels omdat mensen handen hebben geschud, ook hadden 
niet alle gasten mond-neusbescherming en namen ze niet voldoende afstand. 

Naast de restauranteigenaar zouden er negen gasten positief getest zijn. De elfde positief 
geteste zou zijn besmet door één van de andere tien. Het aantal kan nog oplopen, omdat nog 
niet alle testresultaten binnen zijn. Ook zou het restaurant nog zeker drie dagen open zijn 
geweest na de besmetting. 

Duitsland kondigde op 20 april aan dat deelstaten bepaalde coronamaatregelen mochten 
versoepelen. De restaurants in Nedersaksen moesten bij het opengaan op 11 mei de nodige 
voorzorgsmaatregelen treffen. Zo moet een afstand van twee meter zitten tussen de tafels, 
moeten obers mondkapjes dragen en moeten klanten hun namen, adressen en 
telefoonnummers achterlaten, zodat ze makkelijk getraceerd kunnen worden als zich een 
infectie voordoet. 

Of deze besmettingen gevolgen hebben voor de Nederlandse horeca kan Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN) afdeling Groningen niet zeggen. 'Wij stemmen de voorzorgmaatregelen in de 
horeca hier in Nederland af met het RIVM en ministerie van VWS en daarop is ons protocol 
afgestemd. Hoe en of het ministerie daarbij rekening houdt met besmettingssituaties in het 
buitenland, is ons onbekend', zegt Irene van der Velde van de Groningse afdeling van KHN. 
Bron: RTV Noord, 23 mei 2020. 

Bourtange gaat weer open: 'Op Hemelvaartsdag liepen hier al 
een paar honderd mensen rond'  
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Evenementen mogen voorlopig nog niet, maar de vesting Bourtange gaat op 1 juni weer open. 
'We hebben geen idee hoeveel mensen we kunnen verwachten', zegt vestingmanager Hendri 
Meendering. 'Maar op Hemelvaartsdag liepen al een paar honderd mensen door het dorp.' 

Het dorp is dan ook gewoon vrij toegankelijk. 'Daar moet natuurlijk wel de anderhalve meter 
afstand in acht worden genomen. Die regel moeten we bewaken met z'n allen en de gemeente 
is uiteindelijk verantwoordelijk voor de handhaving', zegt Meendering. 

In Bourtange wonen ook mensen. Meendering: 'Wij hebben als stichting wel contact met de 
bewoners. Ze krijgen volgende week van ons een nieuwsbrief over de heropening. Daarin staat 
bijvoorbeeld ook dat er bij ons nog even geen contant geld gepind kan worden. Dat 
veiligheidsrisico is te groot'. 

Toeristen die de musea in Bourtange willen bezoeken, moeten vooraf online een kaartje 
reserveren. 'We maken dan groepjes van maximaal tien mensen en die gaan onder begeleiding 
in twee uur tijd door de musea heen. We vragen de mensen vooraf naar hun gezondheid.' 

Als je spontaan met zo'n rondleiding mee wilt, kun je vragen of er nog een plekje vrij is. Als 
dat het geval is, mag je mee met de groep. 'Maar we hebben het liefst dat bezoekers vooraf 
online reserveren', zegt Meendering. 

'We hebben nu enkele tientallen reserveringen', vertelt Meendering. 'Maar we hebben echt 
geen idee welke aantallen we kunnen verwachten. We houden de personele inzet eerst zo laag 
mogelijk om de kosten te drukken, maar we willen de seizoenswerkers natuurlijk ook graag 
aan het werk helpen.' 

Maar dat gaat nog even niet. 'We hebben eerst een schema gemaakt voor vier weken en we 
gaan per week evalueren. Dan zien we daarna weer verder', besluit Meendering. 

In Bourtange zijn ook twee horecagelegenheden en een aantal terrassen. De ondernemers zijn 
zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels in hun accommodaties. Bron: RTV Noord, 
24 mei 2020. 

 

Oudste koor van Groningen gaat online repeteren 
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De leden van toonkunstkoor Bekker uit Groningen hadden net twee repetities voor de Hohe 
Messe van Bach achter de rug toen het coronavirus alles op slot zette. Onder leiding van 
dirigent Geert Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen pakt het koor deze week de draad 
weer op. 

Toonkunstkoor Bekker is opgericht in 1877 en is daarmee een van de oudste koren in het 
Noorden. Bekker brengt grote klassieke koorwerken zoals de Matthäus Passion. Het koor 
wordt daarbij vaak begeleid door het Noord Nederlands Orkest. 

‘In het begin was de verslagenheid natuurlijk groot. Wat moeten we nou? We kunnen niks’, 
vertelt dirigent Geert Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen thuis in Roden over de impact 
van de coronamaatregelen. Inmiddels hebben het koor en de dirigent een ‘slag gemaakt’ en 
beginnen ze weer met repeteren. 

Met ruim honderd leden is het vanwege de coronamaatregelen onmogelijk om samen te 
repeteren. De dirigent gaat daarom met zijn koor online. ‘Het worden Zoomsessies’, vertelt hij. 
‘We gaan met de vrouwen en de mannen aparte repetities doen. Dat is heel anders dan bij live 
repetities maar samen zingen gaat niet zo goed online.’ 

Tijdens de repetitie zet de dirigent daarom het geluid van zijn koor uit. Hij denkt dat het koor 
op die manier toch goed kan repeteren. ‘De bedoeling is ook om de muziek echt te voelen, zo 
leer je het stuk het best en dat gaan we dus per partij doen.’ 

‘Stembanden zijn gewoon spieren die je moet trainen’, zegt de dirigent over het belang van de 
repetities. ‘Vergelijk het met een marathon. Als je wekenlang niks doet en je gaat in een keer 
zo’n marathon lopen, dat gaat niet goed.’ Uiteindelijk hoopt Van Beijeren Bergen en 
Henegouwen weer live met zijn koor te kunnen repeteren. Wanneer dat zal zijn is nog maar 
de vraag, zeker nu is gebleken dat koren besmettingshaarden kunnen zijn. 

De Technische Universiteit van Delft is hier samen met het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest en het Nederlands Kamerkoor een onderzoek naar begonnen. ‘Ze onderzoeken of dat 
werkelijk zo is en wat de risico’s zijn van het samen zingen. Het kan te maken hebben met 
grote groepen mensen in een afgesloten ruimte en de druppeltjes die mensen uitstoten als ze 
hoesten of zingen. Wij houden dat onderzoek met argusogen in de gaten want wij willen niet 
beginnen voordat het veilig is’, besluit de dirigent. Bron:  RTV Noord, 25 mei 2020. 
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Keiharde kritiek op corona-aanpak: ‘Ze hebben alleen doden en 
IC-bedden geteld’  

 

Gezondheidsminister Hugo de Jonge beticht hij van het ‘wekken van verkeerde 
verwachtingen’, virologen van ‘onbescheidenheid’. ‘Ze hebben alleen doden en IC-bedden 
geteld. Alsof dat het enige is dat er toe doet.’ Hoogleraar ouderengeneeskunde Marcel Olde 
Rikkert kraakt harde noten over hoe Nederland tot nu toe is omgegaan met het virus, zijn 
ouderen en met de jongere generaties.  

Niet gekeken is naar het effect van het coronavirus op ouderen. Te veel is het land geleid door 
een soort militair commando van ministers, ic-artsen en virologen die te weinig oog hadden 
voor andere belangen. En het getuigt van ‘ongekend weinig realisme’ als je werkelijk denkt dat 
er binnen afzienbare tijd een vaccin tegen corona is dat iedereen afdoende beschermt. Bron: 

AD, 24 mei 2020. 

 

Bron: RTL Nieuws
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Nieuws over het coronavirus  

Bron: Nieuwsblad.be, 25 mei 2020. 

 

 



207 

 

 

 

 

 

Bron: Nieuwsblad.be, 25 mei 2020. 
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Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Zolang dat veilig en gezond kan, blijven we op 
verantwoorde wijze bezorgen. Dit is belangrijk voor het maatschappelijk verkeer. De 
gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten en partners staan voorop. Daarom 
volgen we de algemene richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en andere autoriteiten. En 
hebben we maatregelen getroffen waar dat nodig is. We houden de ontwikkelingen nauwgezet 
in de gaten. 

Online bestellen is tijdens de coronacrisis een veilige en makkelijke manier om producten in 
huis te halen. De hoeveelheid pakketten en brievenbuspakjes die we verwerken is daarom 
enorm toegenomen. Hierdoor kan de bezorging wat later zijn dan je van ons gewend bent. Dat 
geldt ook voor internationale zendingen. We vragen hiervoor begrip. Bron: Postnl.nl. 
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Verpleeghuis Rijssen zwaar getroffen door corona: GGD staat 
voor raadsel  

De GGD doet momenteel onderzoek naar de situatie in Rijssen-Holten, waar opvallend veel 
coronabesmettingen zijn. Rijssen ontpopt zich als een hotspot in deze regio. De oorzaak is 
onduidelijk. 

In Rijssen-Holten zijn inmiddels negentien mensen overleden aan een coronabesmetting. Het 
woonzorgcentrum Maranatha is daarbij hard getroffen. Er zijn daar tot op heden tien 
bewoners gestorven die positief getest zijn op het virus. Dat bevestigt Ad Plomp, de voorzitter 
van de raad van bestuur van zorggroep Sirjon, waar Maranatha onder valt. Bron: Tubantia.nl, 

25 mei 2020. 

 

Woonzorgcentrum Maranatha in Rijssen, waar een grote corona uitbraak is. © Carlo ter Ellen 
DTCT 

Geen nieuwe doden en ziekenhuisopnames door corona in 
Twente en Achterhoek 

In de afgelopen vierentwintig uur zijn in Twente en de oostelijke Achterhoek geen nieuwe 
sterfgevallen en ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus gemeld. Dat blijkt uit de 
dagelijkse rapportage van het RIVM.  

Het aantal Twentenaren dat vanwege corona in het ziekenhuis wordt opgenomen, stijgt de 
afgelopen weken nauwelijks. Sinds 1 mei zijn acht Twentenaren met het coronavirus in het 
ziekenhuis beland. Daarmee komt het totaal op 246. In de vier Achterhoekse gemeenten steeg 
het aantal ziekenhuisopnames sinds 1 mei sneller: van 27 naar 45. Bron: Tubantia.nl, 25 mei 
2020.  
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In Twente zijn officieel 127 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. In de vier 
gemeenten in de oostelijke Achterhoek (Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk) zijn in 

totaal 23 doden te betreuren.  

Mondkapjes en verkeerslichten voor winkels: Enschedese 
binnenstad is bizarre plek geworden 

Hele gezinnen met mondkapjes op. Lange rijen voor winkels. Rood-groene stoplichten voor 
klanten. Eénrichtingsverkeer voor voetgangers. De binnenstad van Enschede is op zaterdag 
een bizarre plek geworden. ‘En dan moet 1 juni nog komen.’ 

Het reguleren van drukte om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is een constant 
compromis. ‘Een dunne draad waar je op balanceert’ noemt binnenstadsmanager Duco Hoek 
het. De binnenstad afsluiten kan niet. Opengooien ook niet. En alles ertussenin leidt altijd 

wel bij iemand tot ontevredenheid. Bron: Tubantia, 25 mei 2020. 

 

Enschede  
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Laatste woorden  
 

 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 25 mei 2020 

 


