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Eerste woorden 

De viering van Bevrijdingsdag is vanwege de coronamaatregelen voor de tweede keer volledig 
digitaal. Geen Bevrijdingsfestivals op veertien plekken in het land, maar een gezamenlijk 
onlineprogramma dat via een gratis livestream voor iedereen is te volgen. 

Rond het middaguur houdt de Duitse bondskanselier Angela Merkel de 5 mei-lezing. Ze doet 
dit via een liveverbinding vanuit Berlijn. Eigenlijk zou Merkel dit vorig jaar al doen, maar dat 
ging vanwege het coronavirus niet door. De NOS zendt de lezing uit vanuit het Kunstmuseum 
in Den Haag, waar demissionair minister-president Mark Rutte aanwezig is en met de 
bondskanselier in gesprek gaat over vrijheid. De 5 mei-kinderlezing wordt gedaan door Mily 
Al-Azzazi. 

Aansluitend ontsteekt Rutte het Bevrijdingsvuur. Dit is het officiële begin voor de 
(online)activiteiten op Bevrijdingsdag. Via een livestream zijn er meer dan tweehonderd 
optredens te bekijken, van onder anderen Typhoon, Suzan & Freek en Ellen ten Damme. Ook 
de Ambassadeurs van de Vrijheid, Davina Michelle, Tino Martin en Jonna Fraser geven een 
show. Vanaf vliegbasis Gilze-Rijen treden deze artiesten op en verbinden ze de verschillende 
festivals met elkaar. 

Als alternatief voor de Vrijheidsmaaltijden, die normaal gesproken in het hele land te vinden 
zijn, is er dit keer de Vrijheidsmaaltijdsoep. Kok en schrijfster Yvette van Boven maakte het 
recept. 

Bevrijdingsdag  wordt dit jaar afgesloten in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam met 
een concert waar onder anderen André van Duin, Claudia de Breij, Maan en Stef Bos aan 
meedoen. Het concert is rechtstreeks te zien op NPO 1. Bron: AD, 5 mei 2021.  
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Leen Fijnekam en Alfons van Bokhorst hebben een boek geschreven over de Biesbosch in de 
Tweede Wereldoorlog.  
  
De Duitsers vreesden de Biesbosch: ‘Achter elke wilg kon een verzetsstrijder staan’. In de 
Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers de baas in Nederland, maar in de Biesbosch was dat 
niet vanzelfsprekend. ‘De bezetter waagde zich niet zomaar in dit gebied.’  
 
Wat zou ik gedaan hebben in deze situatie? Dat vroegen Leen Fijnekam (67) uit Dordrecht en 
Alfons van Bokhorst (56) uit Papendrecht zich regelmatig af tijdens het schrijven van hun 
boek ‘De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog’. ‘Er is in die tijd namelijk nogal wat gebeurd 
in het gebied’, vertelt Van Bokhorst. ‘Verzet, luchtgevechten, smokkelroutes, geheime zenders, 
vergeldingsacties, verstopte schepen en krijgsgevangenen. Het was er allemaal in de 
Biesbosch.’ Bron: BN De Stem, 5 mei 2021.   
 
 

Merkel in historische 5 mei-lezing: 'Niets kan de leegte vullen die de dood 
heeft achtergelaten’ 
 
‘Het verleden kunnen we niet ongedaan maken. We kunnen er wel de juiste lessen uit trekken 
voor een Europa van vrede en vrijheid.’ 
 
Dat heeft Angela Merkel zojuist gezegd in de 5 mei-lezing. De Duitse bondskanselier sprak via 
een live verbinding vanuit het Bundeskanzleramt in Berlijn. Vanwege de coronacrisis kon ze 
niet lijfelijk aanwezig zijn in Den Haag, waar ze nu een online discussie heeft met studenten. 
Ook demissionair premier Rutte is daarbij aanwezig. 
 
De lezing van domineesdochter Merkel stond in het teken van de goede verstandhouding 
tussen Nederlanders en Duitsers. Merkel zei dankbaar te zijn dat het Nederlandse volk na alle 
ellende uit de oorlog de hand had uitgestoken naar Duitsland en de buren weer wilde 
vertrouwen. ‘Wij Duitsers zullen nooit vergeten dat Nederland ons de hand reikte. Wij zullen 
altijd dankbaar zijn dat hieruit de Duits-Nederlandse vriendschap is voortgekomen.’ 
 
Merkel noemde het een ‘buitengewone eer’ om op deze dag te mogen spreken. De 
Bondskanselier benoemde de zwarte bladzijden uit de bezetting. ‘Driekwart van de 
Nederlandse Joden is vermoord. Er zijn meer dan 200.000 doden gevallen in Nederland. Meer 
dan 600.000 Nederlanders zijn naar Duitsland overgebracht om te werken. Rotterdam is 
vernietigd.’ Daarna benoemde ze de Hongerwinter en het kamp Westerbork. 
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Ook stond Merkel stil bij recente antisemitische aanslagen in Duitsland. Ze noemde de 
aanslagen in Kassel, Halle en Hanau. ‘Wij moeten ons als burgers resoluut verzetten tegen 
elke vorm van antisemitisme en racisme, tegen elke vorm van haat en vijandigheid tegen 
bepaalde groepen.’ 
 
Het indrukwekkendst was misschien wel dat de bondskanselier zich rechtstreeks richtte tot 
concentratiekampoverlevende Eva Weyl, die aanwezig was in Den Haag. Weyl houdt op Duitse 
scholen spreekbeurten over haar oorlogservaringen. Merkel prees haar om dat werk. ‘Het 
belang hiervan kan niet hoog genoeg worden ingeschat. Ik dank u uit het diepst van mijn hart 
dat u daarvoor de kracht vindt.’ 
 
Weyl reageerde geroerd. ‘Het is geweldig, wat ze zegt is me uit het hart gegrepen. Ze zegt dat 
we het verleden kennen en dat we daaruit moeten putten voor een betere toekomst. Precies 
wat ik ook vertel op alle scholen.’ 
 
De belangrijkste verantwoordelijkheid voor Duitsland is het levend houden van de herinnering 
aan de verschrikkingen van de Holocaust, zei Merkel. Maar het verleden kan niet ongedaan 
worden gemaakt. ‘Niets kan de leegte vullen die de dood heeft achtergelaten. Niets kan het 
verdriet wegnemen.’ 
 
In relatieve zin was de Duitse Jodenvervolging in Nederland een van de zwaarste van heel 
Europa: ongeveer driekwart van alle Nederlandse Joden werd vermoord door het naziregime. 
Merkel roemde de Nederlandse verzetsstrijders die hiertegen in opstand kwamen. ‘Dat waren 
moedige burgers, in de eeuwenoude Nederlandse traditie van vrijheid.’ Ook nu maakt 
Nederland zich internationaal sterk tegen onderdrukking, benadrukt Merkel. Ze citeert de 
Joodse filosoof Baruch Spinoza, die in Nederland woonde: ‘Het doel van de staat is vrijheid.’ 
 
Ook volgens premier Rutte was het aanspreken van Eva Weyl door Merkel het aangrijpendste 
moment in haar lezing. Hij noemde de speech ‘echt historisch’, omdat zij als regerend 
kanselier sprak. ‘Dat zij dat doet, met haar gezag in de wereld, maakt echt grote indruk.’ 
 
De Duitse bondskanselier refereerde ook nog even aan de coronapandemie waardoor ‘voor het 
eerst sinds de oorlog vrijheden werden ingeperkt op een manier die we ons vóór de pandemie 
nooit hadden kunnen voorstellen.’ De maatregen zijn gerechtvaardigd omdat ze tijdelijk zijn 
en een hoger doel dienen, namelijk de bescherming tegen een virus dat onze gezondheid en 
ons leven bedreigt, aldus Merkel.  
 
Na haar toespraak beantwoordde Angela Merkel vragen van studenten over de oorlog, het 
toelaten van vluchtelingen in Europa, haar leven in de DDR en over haar aanpak van de 
klimaatproblematiek. 
 
Pas in 2012 kreeg een Duitser een prominente rol op 5 mei. De toenmalige president Joachim 
Gauck hield in Breda een volgens velen indrukwekkende toespraak. Bron: AD, 5 mei 2021.   
 
 

Bevrijdingsdag 2021: koud en nat, met hagel en onweer 
 
Vanwege de coronacrisis is ook dit jaar Bevrijdingsdag vooral een online festijn. Weer voor 
buitenactiviteiten is het ook niet: het wordt een wisselvallige en koude dag, mogelijk zelfs een 
van de allerkoudste Bevrijdingsdagen ooit. 
 
De temperatuur ligt vandaag met 9 tot 11 graden namelijk ver onder het gemiddelde: een 
graad of 15 tot 17. De oorzaak: een laag koude lucht hoog boven ons, én een lagedrukgebied 
op de Noordzee, in combinatie met een zeewind. Naast koude temperaturen zorgt die voor 
talrijke buien die vandaag over ons land trekken.  
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Ambassadrice van de Vrijheid zangeres Davine Michelle op de vliegbasis. Op Bevrijdingsdag 
treden diverse artiesten op verspreid door heel het land. © ANP 
 
 
Mogelijk eindigt deze dag zelfs in de top tien van koudste 5-meidagen. Dat gebeurt als het 
kwik in De Bilt onder dan 11,1 graden blijft. Daarnaast kunnen we vandaag rekenen op ‘hevige 
buien die overtrekken’, zegt Leon Saris van Weerplaza. ‘Op het ene moment schijnt de zon, op 
het andere kun je in de stromende regen komen.’  
 
De allerkoudste Bevrijdingsdag was in 1979. Toen werd het slechts 7,2 graden. Voor de 
wármste 5 mei moeten we een stuk verder terug in de tijd: dat was 1916. Toen kwam de 
temperatuur in De Bilt uit op 29,3 graden, maar was er natuurlijk nog geen sprake van 
Bevrijdingsdag. 
 
Naast buiig en koud weer is er vandaag ook een stevige wind. Daarnaast is er kans op onweer 
en hagel. Saris: ‘Het meeste onweer zal in het oosten en het zuidoosten van het land zijn, maar 
het kan door het hele land gebeuren. Een enkele klap aan de kust sluit ik niet uit.’ 
 
Komend weekend schieten de temperaturen ineens omhoog. ‘Zaterdag krijgen we een 
warmtefront,’ zegt Saris, ‘daarachter zit warme lucht. Daar komt bij dat wind vanuit het 
zuiden gaat waaien.’ Zaterdag is het regenachtige en rond de 15 graden, zondag kan het kwik 
stijgen tot 20 á 25 graden. Wel valt er hier en daar nog een bui.  
 
Net als vorig jaar vindt de Nationale Viering van Bevrijdingsdag vanwege de coronacrisis 
vandaag vooral online plaats. Deze begon om 12.00 uur in het Kunstmuseum Den Haag. 
Vanuit deze locatie is rechtstreeks contact gelegd met de Duitse bondskanselier Angela 
Merkel, die vanuit Berlijn de 5 mei-lezing gaf.  
 
De 5 mei-kinderlezing wordt gehouden door de 12-jarige Mily Al-Azzazi. Studenten gaan ook 
met bondskanselier Merkel en minister-president Rutte in gesprek over vrijheid. Minister-
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president Rutte ontsteekt dan om 13.00 uur het Bevrijdingsvuur: het startsein voor alle 
(online) activiteiten op 5 mei. 
 
De veertien Bevrijdingsfestivals bieden nu een gezamenlijk online programma aan met 300 
artiesten vanuit alle provincies. De Ambassadeurs van de Vrijheid Davina Michelle, Tino 
Martin en Jonna Fraser verbinden de festivals met een livestream vanuit een bijzondere 
locatie. Bron: AD, 5 mei 2021. 
 
 

 
 
Raamsdonksveer - Willie Ripzaad heeft vanuit zijn appartement uitzicht op het monument. © 
Pix4Profs / Johan Wouters  
 
 

Gebakje en kransen voor Astrid en Willie in de Vrijheidstraat: ‘Kunnen 
zijn wie je bent zonder oordeel’ 
 
‘Ben je dáár nu zo oud voor geworden?’, gaat er soms door het hoofd van Willie Ripzaad als 
hij de ellende van de pandemie ervaart. Op deze bevrijdingsdag loopt hij langs het 
oorlogsmonument van zijn woonplaats Raamsdonksveer.  
 
De 72-jarige is een vriend aan corona verloren. Maar om de vrijheidsbeperking ‘door die zooi’ 
nu te vergelijken met die in de oorlog? Dat gaat hem echt te ver. ‘We zijn het hier te goed 
gewend.’ Bron: BN De Stem, 5 mei 2021.  
 
 

Rutte: In de toekomst elk jaar vrij op 5 mei  
 
Demissionair premier Mark Rutte verwacht dat mensen in de toekomst ieder jaar vrij zullen 
zijn op Bevrijdingsdag. Nu is dat voor veel werknemers nog eens in de vijf jaar, al is het wel 
een officiële feestdag. ‘Ik heb de indruk dat we daar heel dichtbij zitten’, aldus Rutte.  
 
In politiek Den Haag klinkt al jaren de wens om van Bevrijdingsdag ieder jaar een vrije dag te 
maken. ‘Ik ben helemaal voor, alleen de regering gaat daar niet over’, zegt Rutte. Hij wijst erop 
dat het initiatief daarvoor bij bedrijven ligt, die het in de cao moeten opnemen. Partijen hebben 
voorgesteld om bijvoorbeeld tweede pinksterdag hiervoor op te offeren. 
 
Rutte deed de uitspraak over de vrije dag na de 5 mei-lezing van Duitse bondskanselier Angela 
Merkel. Het indrukwekkendste moment van haar toespraak vond Rutte het dankwoord aan 
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Eva Weyl. Die overleefde als meisje de Holocaust en geeft daarover nu lezingen aan studenten, 
samen met Anke Winter, de kleindochter van een Duitse commandant van kamp Westerbork. 
Het moment maakte ‘grote indruk’ op Rutte. 
 
De beslissing om van 5 mei een jaarlijks terugkerende vrije dag te maken is uiteindelijk aan 
werkgevers en werknemers. Bij cao-overleg moeten zij de knoop doorhakken of ze in hun 
sector alle werknemers vrijaf willen geven op Bevrijdingsdag. Dat laten werkgeversorganisaties 
VN-NCW en MKB-Nederland weten in een reactie op minister-president Mark Rutte. 
 
‘In de loop der tijd wijzigen wensen. Maar dan moet je kijken aan de cao-tafel hoe dat kan 
worden ingepast’, legt een woordvoerder van VNO-NCW en MKB-Nederland uit. Zij hebben 
binnen overlegorgaan Stichting van de Arbeid aangegeven dat het kabinet van Bevrijdingsdag 
een vaste vrije dag wil maken. 
 
De overkoepelende werkgeversorganisaties zelf wagen zich niet aan een duidelijk voor- of 
tegenstem tegen een ‘vrije’ Bevrijdingsdag, omdat dit per sector moet worden besloten. Vragen 
die daarbij opspelen hebben bijvoorbeeld te maken met de kosten die zo’n vrije dag met zich 
meebrengt en hoe die kunnen worden opgevangen. VNO-NCW en MKB-Nederland 
benadrukken wel erg te hechten aan het gedenken en vieren van de bevrijding van Nederland. 
Bron: AD, 5 mei 2021.  
 

 
 
Waarom Bevrijdingsdag voor velen geen officiële vrije dag is 
 
Vandaag is het Bevrijdingsdag, een dag om onze vrijheid te vieren. Maar toch krijgen veel 
werkende Nederlanders deze dag geen vrij, of maar een keer in de vijf jaar. Waarom is dat? 
En zouden we niet liever altijd vrij zijn vandaag? 
 
Bevrijdingsdag is een van de elf officiële feestdagen, maar in Nederland staan die dagen niet 
vanzelfsprekend voor een vrije dag. Werknemers hebben op deze dagen geen wettelijk recht 
om vrij hebben, en welke van de feestdagen zij niet op werk hoeven te verschijnen is geregeld 
in de cao of in de arbeidsovereenkomst.  
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Sommige gelukkige werkenden - ambtenaren en leraren - krijgen daarom iedere 
Bevrijdingsdag wel vrij. Een ander deel van de werkenden krijgt een keer in de vijf jaar vrij op 
deze dag, op het lustrum van de Bevrijding in 1945. Dit gebruik is in 1959 voor het eerst 
voorgesteld door de Stichting van de Arbeid en veel werkgevers houden daar vandaag de dag 
nog steeds aan vast. In eerder onderzoek van Nationale Vacaturebank zei ruim de helft van 
de werknemers eens in de vijf jaar vrij te krijgen. 
 
Dan zijn er ook werkenden die nooit vrij zijn op Bevrijdingsdag. Dat kan zijn omdat het werk 
wat zij doen door moet gaan in het belang van het bedrijf of de maatschappij, maar sommige 
bedrijven hanteren de redenering dat er in het voorjaar al genoeg feestdagen zijn die men wel 
vrij krijgt - waarvan Tweede Paasdag, Hemelvaart en Tweede Pinksterdag altijd op een werkdag 
vallen en Koningsdag soms. 
 
Door de jaren heen is er door verschillende partijen opgeroepen om van Bevrijdingsdag een 
vrije dag te maken. In juni 2019 adviseerde de Staatscommissie Parlementair Stelsel om 
Bevrijdingsdag tot jaarlijkse vrije dag te maken, om ‘recht te doen aan de grote betekenis van 
deze dag als feestdag voor onze democratische rechtsstaat en de daaraan ten grondslag 
liggende waarden.’ De Stichting van de Arbeid werd door het kabinet gevraagd deze oproep 
onder de aandacht te brengen van vakbonden en werkgevers, wat de stichting voorafgaand 
aan Bevrijdingsdag dit jaar nogmaals gedaan heeft. 
 
Volgens recent onderzoek van Radar zien veel Nederlanders wel wat in verandering op het 
gebied van vrije dagen. Drieënveertig procent zou graag  een andere indeling zien van de 
feestdagen waarop zij vrij krijgen en eventueel zelf te kunnen bepalen welke dag ze verlof 
nemen.  
 
Van de ondervraagden vindt vierentwintig procent het een goed idee om een paar van de vaste 
feestdagen te houden, maar de rest vrij te kunnen indelen. Twaalf procent stemt voor het 
houden van gezamenlijke feestdagen met elkaar maar dan andere data te kiezen. Het vaste 
schema helemaal loslaten en iedereen zelf laten kiezen welke dagen vrij zouden moeten zijn, 
is volgens zeven procent de beste optie.  
 
In het Radar-onderzoek is ook gekeken naar de populariteit van de feestdagen zelf als vrije 
dag. Bevrijdingsdag is zowel de vijfde meest populaire dag om vrij te zijn (met 66 procent van 
de stemmen) als de zesde minst populaire dag om vrij te zijn (20 procent). Bron: AD, 5 mei 
2021. 
 

 
 
In politiek Den Haag werd verontwaardigd gereageerd op een poster over Bevrijdingsdag die 
Forum voor Democratie verspreidde op sociale media. © Videostill  
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Theo Hiddema  © ANP 
 

Hiddema: Bevrijdingsdagposter van FVD ‘niet smaakvol en heel stom’ 
 
De door velen gewraakte bevrijdingsdagposter van Forum voor Democratie is niet goed 
gevallen bij Theo Hiddema, die sinds kort in de Eerste Kamer zit voor de partij. Op radiozender 
BNR zei Hiddema dat hij de poster ‘niet smaakvol’ vindt en ook ‘stom, heel stom’. 
 
Hij is niet van plan om hieraan gevolgen te verbinden voor zijn inzet voor de partij van 
oprichter Thierry Baudet, zo zei hij. Wel zegt hij dat ze als fractie in de senaat een signaal 
moeten afgeven naar de fractie in de Tweede Kamer ‘dat we dit niet pikken, want het straalt 
ook op ons af’. 
 
Op de poster staat ‘Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid’. Daaronder staan de jaartallen 
1945-2020 met een overlijdenskruisje. Andere ondertekenaars zijn onder andere 
Viruswaarheid en Nederland in Verzet. In politiek Den Haag werd deze week verontwaardigd 
gereageerd op de poster. 
 
Hiddema: ‘Ik begrijp dat je de vrijheidsbeperkende maatregelen in breder verband wil zien, 
maar jat dan niet het logo van de 4 en 5 meibeweging. En breng zodoende niet het leed van 
de Joden in relatie met de ongemakken van corona.’ Hij zegt ook dat hij er intern wel 
opmerkingen over heeft gemaakt. 
 
Hiddema vertrok eind vorig jaar van het Binnenhof na alle commotie rond racistische en 
antisemitische appjes die rondgingen in appgroepen van FVD-leden. Hij verliet de politiek, 
omdat hij zei geen zin meer te hebben in vragen hierover. ‘Ik moet me de hele tijd 
rechtvaardigen voor verwijten waar ik me helemaal niet bij thuisvoel.’ Hiddema zei ook dat hij 
de afgelopen 3,5 jaar in de Tweede Kamerfractie van FVD nog nooit een racist of antisemiet 
heeft ontmoet. 
 
De advocaat is op het Binnenhof teruggekeerd, omdat hij achter de standpunten van de partij 
staat en zich daar in de senaat sterk voor wil maken. Bron: AD, 5 mei 2021.  
 

Manifestaties in Amsterdam mogen doorgaan 
 
Twee manifestaties die vandaag staan gepland op de Dam in Amsterdam mogen doorgaan, zij 
het onder strenge voorwaarden. Zo mag er alleen worden gedemonstreerd aan de Paleiskant 
van de Dam en niet bij het Nationaal Monument, waar nog de kransen te zien zijn die tijdens 
Dodenherdenking zijn neergelegd. 
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Verder moeten de deelnemers de coronamaatregelen naleven en moet een eigen ordedienst 
toezien op een goed verloop. Er mag geen muziek worden gemaakt, versterkt geluid mag alleen 
bij toespraken. Waar gedemonstreerd mag worden, heeft de gemeente op anderhalve 
meter van elkaar stippen aangebracht. Bron: AD, 5 mei 2021.  
 

 
 
De coronamaatregelen vergelijken met de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog is 
'misplaatst', meent sergeant Kroon van de Luchtmobiele Brigade. ‘Specifiek vandaag uitkiezen 
om zogenaamd de vrijheid te herdenken, die ze nu niet meer hebben, dat mogen ze 364 
dagen per jaar doen, maar om juist vandaag uit te kiezen is gewoon onsmakelijk.' Bron: AD, 
5 mei 2021.  
 

Koopmans: Goed uitzoeken waarom patiënten in ziekenhuis jonger zijn  

De coronabedden in de ziekenhuizen worden in toenemende mate bezet door mensen die niet 
bij een risicogroep horen. Patiënten zijn jonger en hebben minder vaak bijkomende ziektes, 
blijkt uit nieuwe cijfers. Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans wil graag precies weten hoe 
dit komt.  

Koopmans, viroloog aan het Erasmus MC, heeft het Outbreak Management Team verzocht dit 
onderwerp op de agenda te plaatsen voor verder onderzoek. Een scenario dat sommigen 
vrezen, is dat de Britse variant van het coronavirus relatief meer slachtoffers zou maken onder 
mensen van pakweg dertig tot vijftig jaar. Maar daar is geen harde onderbouwing voor, stelt 
Koopmans, een lezing waarin zij gesteund wordt door topexpert virologie Chantal Reusken 
van het RIVM. Bron: AD, 5 mei 2021.  

Dreiging van infectie volledig uitroeien 

Iedereen in Groot-Brittannië ouder dan vijftig jaar krijgt in de herfst een derde 
vaccinatieprik tegen Covid-19 aangeboden. Zo wil de Britse overheid een poging doen om nog 
voor Kerstmis de dreiging van de infectie volledig uit te roeien, schrijft de krant The Times. 

Op het moment lopen er twee proeven voor vaccineren in de herfst, vertelt de voornaamste 
medische adviseur van de regering, Chris Whitty, aan de krant. De eerste proef kijkt 
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naar vaccins die speciaal zijn aangepast om gemuteerde coronavarianten aan te pakken. De 
tweede proef is met een derde prik van de al gebruikte vaccins van Pfizer/BioNTech, 
AstraZeneca of Moderna. 

In totaal hebben meer dan 34,6 miljoen mensen in Groot-Brittannië een eerste 
dosis toegediend gekregen, aldus de overheidsstatistieken. Groot-Brittannië, dat 67 miljoen 
inwoners heeft, heeft deals voor meer dan 510 miljoen doses van acht verschillende Covid-19-
vaccins, waarvan sommige nog in ontwikkeling zijn. 

Groot-Brittannië is van plan om zestig miljoen extra doses van het Pfizer-vaccin te kopen, zei 
minister van Volksgezondheid Matt Hancock vorige week. Daarmee loopt het land al vooruit 
op de mogelijke extra vaccinaties die de inwoners na de zomer mogelijk krijgen. Bron: AD, 5 
mei 2021. 

In Canada worden binnenkort ook kinderen gevaccineerd 

In Canada kunnen binnenkort ook kinderen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het 
land heeft het vaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd voor kinderen van 12 jaar en ouder. 
Canada is het eerste land dat een coronavaccin goedkeurt voor kinderen. Het Pfizer-vaccin is 
net zo veilig voor tieners als voor volwassenen, zei de Canadese gezondheidsbestuurder 
Supriya Sharma. 

Pfizer en BioNTech hebben ook in de Verenigde Staten en Europa gevraagd om goedkeuring 
van het vaccin voor kinderen. In Europa buigt de toezichthouder, het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) zich erover. Dat oordeel komt waarschijnlijk in juni. Het Pfizer-
vaccin is in Europa al goedgekeurd voor iedereen van 16 jaar en ouder. 

In Nederland worden vooralsnog alleen volwassenen gevaccineerd. De Gezondheidsraad 
adviseert om het Pfizer-vaccin ook toe te dienen aan 16- en 17-jarigen met grote medische 
risico's, zoals bloedkanker, ernstig nierfalen, immuunstoornissen, morbide obesitas of het 
syndroom van Down. Bron: AD, 5 mei 2021. 

 Vijfentwintig euro voor een vaccinatie krijgen in Servië 

Servië gaat elke inwoner vijfentwintig euro betalen als hij of zij een vaccinatie heeft gehad. Het 
gaat om degenen die al een prik hebben gekregen en de mensen die voor 31 mei minstens één 
vaccinatie hebben gekregen. Dat plan kondigde president Aleksandar Vucic vandaag aan op 
de lokale televisie. Volgens persbureau AFP lijkt Servië met het initiatief het eerste land ter 
wereld dat zijn inwoners op zo'n manier stimuleert een prik te nemen.  

In Servië hebben tot nu toe 1,3 miljoen mensen van de ongeveer 7 miljoen inwoners twee 
doses ontvangen. Het land wil nu een nieuwe stap zetten in haar vaccinatiecampagne, maar 
de publieke belangstelling is tanende. De president hoopt eind mei bijna 3 miljoen mensen 
met ten minste één dosis van het vaccin te hebben ingeënt.  Bron: AD, 5 mei 2021. 

Chinese raketresten neergekomen in Indische Oceaan 
 
De brokstukken van de Chinese Long March 5b-raket zijn vanochtend vroeg Nederlandse tijd 
in de Indische Oceaan terecht gekomen. Dat melden Chinese staatsmedia. Het grootste deel 
van de raket zou zijn vernietigd bij de terugkeer op aarde, zo wordt gemeld. 
 
Delen van de raket kwamen om 10.24 uur Beijing tijd (04.24 Nederlandse tijd) de atmosfeer 
binnen en landden op een locatie met de coördinaten 72,47 graden oosterlengte en 2,65 
graden noorderbreedte in de Indische oceaan, ergens ten zuidwesten van India en Sri Lanka.  
 
De Chinese raket werd eind april in een baan om de aarde gelanceerd om een deel van een 
Chinees ruimtestation in de ruimte te brengen. Zaterdagavond laat raasde hij terug naar de 
aarde in een ongecontroleerde afdaling.  
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De lancering van de Lange Mars 5B-raket verliep op 29 april volgens plan. © AFP  
 
 
Het is volgens ruimtevaartdeskundigen de eerste keer in dertig jaar dat een zo groot brokstuk 
ongecontroleerd terugkeert in de dampkring. De afgelopen dagen uitten sommige zij zorgen 
over de terugkeer van de resten van de dertig meter lange raket. 
 
Het Europees ruimtevaartagentschap ESA vreesde dat brokstukken van de ongecontroleerd 
terugvallende draagraket in Zuid-Europa zouden neerkomen. Washington had geklaagd dat 
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volgens de internationale afspraken dergelijke raketten gecontroleerd moeten terugkeren in 
de oceaan, terwijl ze hun laatste brandstof opmaken. 
 
De Chinezen stellen dat het meeste puin van de draagraket is verbrand bij terugkeer in de 
dampkring en dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat er enige schade is veroorzaakt.  
 
China is druk bezig met ruimtevaartprojecten en als er een Chinees ruimtestation 
functioneert, kan dat straks het enige zijn. Het internationale ruimtestation ISS is na meer 
dan twintig drukke jaren ‘uitgewoond’ en ziet de laatste jaren tegemoet. 
 
Met de raket die nu in de Indische oceaan is beland, werd de basismodule van China’s eerste 
permanente ruimtestation, Tianhe (Hemelse Harmonie), gelanceerd. Er staan nog tien 
lanceringen op het programma om modules eraan toe te voegen. Bron: AD, 9 mei 2021.  
 
 

 
 
Corona houdt kampeerders niet meer tegen: ‘ben de gelukkigste mens op 

aarde’ 

De vakantie van Angelique Bakker duurt nog tot en met zondag. Toch rijdt ze deze week even 
op en neer van Camping Liesbos naar haar woning in Gouda. Daar staan nog wat glazen 
flessen, die ze wil gebruiken voor een spontane knutselsessie. ‘De kinderen vroegen erom: 
‘Gaan we nog iets maken voor Moederdag’?’ 

Ze weten Bakker (49) inmiddels te vinden, vertelt ze op de loungebank in haar tuintje. Al zeven 
jaar heeft de Goudse een seizoenplaats op de camping in het buitengebied van Breda. In de 
vakanties verzorgt ze creatieve workshops voor de kleintjes. ‘Ik ben peutergroepleidster en 
werk graag met kinderen’, vertelt ze. Bron: BN De Stem, 5 mei 2021.   
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Het gezinnetje Loots vermaakt zich prima op de camping in hun nieuwe caravan. Snertweer? 
Dat deert de broertjes Toby en Milan (rechts) niets. © Pix4Profs/Moreno Molenaar  
 
 

Snertweer, maar Toby (2) en Milan (5) vermaken zich prima op de 
camping 
 
Meivakantie met regen, windkracht 6 en bijna winterse temperaturen. Hoe kom je als ouders 
met jonge kinderen dan in godsnaam de dagen door? Nou, dat valt best mee, zo blijkt. ‘Wij 
vermaken ons wel. En anders kunnen we altijd nog gaan gamen. Vinden we hélémaal niet 
erg.’ 
 
Een paar maanden geleden kochten Justin en Kimberley Loots, ouders van twee jonge 
kinderen, hun eerste caravan. En wat doe je dan? Precies, dan ga je bij de eerste de beste 
mogelijkheid kamperen. Weer of geen weer. En dus staat het gezin Loots uit Berkel-Enschot 
deze week met hun twee jonge kinderen Toby en Milan op camping De Posthoorn, middenin 
de bossen bij het Brabantse Rucphen.  Bron: AD, 5 mei 2021.   
 

Liefst in eigen land op vakantie 
 
Nederlanders willen ook dit jaar het liefst weer in eigen land op vakantie. Daarbij 
is natuurgebied de Veluwe het meest gewild voor een langere vakantie en willen mensen graag 
naar Amsterdam als stedentrip. Ook heeft de coronacrisis de Nederlandse reiziger 
voorzichtiger gemaakt, concludeert merkadviesbureau Hendrik Beerda.  
 
De meeste Nederlanders willen na 15 mei toch liever 'veilig' op vakantie in eigen land, merkt 
het adviesbureau. Tot die datum adviseert de overheid nu nog om niet naar het buitenland te 
reizen. Nederlanders spelen komende zomer nog ‘op safe’. ‘We moeten eerst even vertrouwen 
tanken, voordat we weer massaal met het vliegtuig naar verre oorden vertrekken’, aldus 
Hendrik Beerda. Bron: AD, 6 mei 2021.  
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Bezorgster Body Benigno brengt op de camping op een elektrische scooter de maaltijden rond, 
in dit geval pizza's. © Pix4Profs/René Schotanus  
 
 

Eten bestellen op de camping: ‘Als die pizza aan je tent bezorgd wordt, 
begint de vakantie echt’  
 
Je campingkookstelletje kun je deze meivakantie thuislaten wanneer je naar vakantiepark De 
Flaasbloem in Chaam gaat. ’t Smokkelstrand, de brasserie op het vakantiepark, heeft namelijk 
twee handige bezorgscooters. Zo laat je je pizza tot de ritsdeur van je tent bezorgen.  
 
De scooters waren hard nodig om het bezorgsysteem te kunnen verwezenlijken, vertelt 
parkmanager Edward Nederend. ‘Het park is tachtig hectare groot’, vertelt hij. ‘Bij volle 
bezetting kunnen hier vierduizend mensen verblijven. Dat is meer dan het inwonersaantal 
van het dorp hiernaast’, vult horecamanager Ruben Roessen hem aan. Bron: BN De Stem, 6 
mei 2021.  
 

ABN: deel Nederlanders zal verblijf in eigen land annuleren als 
buitenlandse vakantie mogelijk is 

Vakantieparken en campings moeten dit jaar op hun hoede zijn voor zogeheten 
‘schaduwvakanties’, vakanties die voor de zekerheid worden geboekt in Nederland, maar 
worden geannuleerd als een buitenlandse vakantie er toch in zit, waarschuwt ABN Amro. 

Een flink aantal Nederlanders heeft de zomervakantie in eigen land al vastgelegd. Volgens 
data van leverancier van reserveringssystemen Stratech is van de vakantiehuisjes en 
campings in Nederland al respectievelijk zeventig en drieënzestig procent geboekt. Toch denkt 
de bank denkt dat een deel van die boekers niet zal schromen om het verblijf in Nederland te 
cancelen als dat straks toch mogelijk wordt. 

Nederlandse campings en vakantieparken moeten volgens ABN rekening houden met een 
groot annuleringen. ‘In dat geval kunnen inkomsten weleens flink achterblijven bij de normale 
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verhuur. Om nog maar niet te spreken van het uitblijven van extra omzet uit activiteiten op 
het vakantiepark als gasten massaal wegblijven’, klinkt het. 

Nu hoeven die mogelijke schaduwvakanties niet te leiden tot enorme financiële problemen bij 
de uitbaters, nuanceert ABN. Het gros van de vakantieparken en campings heeft inmiddels 
de annuleringsvoorwaarden aanscherpt. Aanbetalingen zijn bijvoorbeeld standaard en zo is 
corona geen geldige reden meer voor annulering.  

Bovendien kunnen zij het opvangen door tijdig in te zetten op het aantrekken van 
buitenlanders om de huisjes alsnog te verhuren. ‘De kans is groot dat toeristen uit het 
buitenland deze komende zomer weer graag naar Nederland reizen’, aldus ABN Amro.  

 
 

© ANP 

Directeur Geert Dijks van Hiswa-Recron, de belangenbehartiger van vele duizenden bedrijven 
in watersport en recreatie, sluit niet uit dat dat er mensen zijn die op twee paarden wedden 
voor hun vakantie, maar verwacht dat  de parken en campings daar weinig last van zullen 
hebben. Afhankelijk van het moment van annulering zijn de kosten vijftien tot wel negentig 
procent van de boekingssom. ‘Ik verwacht mooi weer in Nederland dus dan is het verstandig 
om het weekje Griekenland maar op te schuiven als de vaccinatiegraad in Europa hoger is. 
Dat scheelt dubbele kosten’, voegt hij eraan toe.  

En hij verwacht dat als hier de maatregelen worden versoepeld Duitse en Belgische huurders 
van vakantiehuisjes, kampeerplaatsen en verhuurjachten graag naar Nederland komen. ‘Onze 
buurlanden weten ons goed te vinden en veel gasten zijn heel trouw’, vult hij aan. 

Ook Laurens Taekema van Parkvakanties.nl, waar grote parken als Landal, Roompot en 
Center Parcs zijn aangesloten, denkt dat de soep niet zo heet gegeten zal worden. ‘Er zullen 
vast een paar mensen zijn die dit bedacht hebben, maar die hebben dan wel echt hun best 
moeten doen. Denk aan voorwaarden van parken uitpluizen, alles goed timen met 
boekingsdata, en dergelijke.’  

Bovendien valt er bij sommige vakantieparken helemaal niet te annuleren en kun je alleen 
omboeken, benadrukt hij. Hij verwacht dat de vakantieparken deze zomer hoe dan ook 
helemaal vol zullen zitten. ‘Voornamelijk met Nederlanders, maar als de regels wat versoepeld 
worden dan ook zeker met een substantiële groep Duitsers en Belgen.’ Bron: AD, 9 mei 2021.   
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Nederlanders zullen niet massaal hun in Nederland geboekte vakantie 
afzeggen 

Nederlanders zullen niet massaal hun in Nederland geboekte vakanties gaan afzeggen als het 
huidige negatieve reisadvies wordt opgeheven. Mocht dat wel gebeuren, dan zullen die 
vakantiehuisjes ook snel weer gevuld zijn met buitenlandse toeristen. Dat zegt 
reisbrancheorganisatie ANVR vooruitlopend op de persconferentie van dinsdagavond. Daarin 
wordt duidelijkheid verwacht over het negatieve reisadvies, dat tot zeker 15 mei geldt. 

ABN AMRO waarschuwde maandag in een rapport over toerisme dat hotels en vakantieparken 
in Nederland rekening moeten houden met zogeheten 'schaduwvakanties'. Dat zijn vakanties 
die in eigen land geboekt zijn maar geannuleerd worden als een reis naar het buitenland 
alsnog kan. Zo'n schaduwvakantie hoeft niet direct tot problemen te leiden, omdat veel 
vakantieparken de laatste tijd de annuleringsvoorwaarden hebben aangescherpt, zegt ook 
ANVR-voorzitter Frank Oostdam. Bron: AD, 11 mei 2021. 
 

Cruisen langs de Griekse eilanden is weer mogelijk 

Cruisen langs de Griekse eilanden is weer mogelijk. De Holland America Line (HAL) heeft van 
de Griekse regering toestemming gekregen om in augustus weer te beginnen met vier 
cruises van de Eurodam vanuit de havenstad Piraeus (Athene). Vanaf 6 mei kunnen reizigers 
deze cruises langs Griekse en Italiaanse steden boeken.  

‘Iedereen bij Holland America Line heeft zich voorbereid op onze terugkeer en we zijn de 
Griekse regering dankbaar dat ze toestaat te laten zien dat we onze cruises veilig kunnen 
uitvoeren', aldus Gus Antorcha, president van Holland America Line. Bron: AD, 5 mei 2021. 

Zonnige zomer voor de reisbranche 

ANVR-directeur Frank Oostdam ziet een zonnige zomer tegemoet. De reisbranche vertrouwt 
erop dat we komende zomer met een vaccinatiebewijs naar het buitenland kunnen. Overal in 
Europa wordt hard gewerkt om de bewijzen voor het einde van juni gereed te hebben, zegt 
Oostdam. Zo niet, dan zijn er alternatieven. 

Brussel laat op 21 juni Europese verordening voor het bewijs ingaan, maar Oostdam vindt 21 
juni laat. Coronaminister De Jonge liet gisteren weten dat het kabinet begin 
juni een besluit wil nemen over de invoering van het vaccinatiebewijs. De Kamer heeft drie 
weken nodig om over de implicaties van het bewijs na te denken.  

‘Het zou te laat zijn als Europese landen tot dan zouden wachten met het bouwen 
van de benodigde apps, maar dat is niet het geval', aldus de ANVR-baas. Veel landen zouden 
de apps voor gebruik van het vaccinatiebewijs al grotendeels klaar hebben. Hij 
noemt Denemarken en Duitsland als voorbeelden. 

Het is volgens Oostdam 'geen drama' mochten de apps waarmee iemand kan aantonen 
gevaccineerd - of negatief getest - te zijn niet op tijd klaar zijn. Als alternatieven noemt hij 
het gele vaccinatieboekje of simpelweg een papieren vaccinatiebewijs. ‘Linksom of rechtsom, 
we komen er wel.' Bron: AD, 5 mei 2021.    
 

Op vakantie naar Portugal, Spanje en Griekenland kan bijna weer, 
boekingen stromen binnen 
 
Rutte en De Jonge zullen morgenavond zeggen dat het advies om niet naar het buitenland te 
reizen vervalt per 15 mei. Vanaf dan worden de reisadviezen weer per land gegeven. Naar 
verwachting gaat het advies voor enkele landen dan weer naar geel of zelfs groen, zeggen 
ingewijden. Dat betekent dat het straks weer mogelijk is om naar een aantal landen - waar de 
coronasituatie gunstig is - op vakantie te gaan en dat laten we ons geen twee keer zeggen.  
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Het zou gaan om onder meer Portugal en Finland. Een soepeler advies betekent niet zonder 
meer dat ernaartoe reizen kan zonder beperkingen, bijvoorbeeld omdat de andere landen 
Nederland als risicogebied zien. 
 
In het Catshuis praatte het kabinet gisteren over het advies voor de zomervakantie. 
Vakantiereizen zijn nu niet toegestaan, omdat alle bestemmingen nog op ‘oranje’ staan. 
Minister De Jonge zei vorige week dat het beter is om te wachten met boeken. ‘Het is zeker 
goed om alvast op allerlei sites te kijken’, zei hij. ‘Zoek je camping alvast uit, zou ik zeggen. 
Maar om daadwerkelijk te boeken, is het toch verstandig even het reisadvies af te wachten. 
Dat geven we dinsdag.’ 
 
Voor veel Nederlanders is het ‘groene’ of ‘gele’ reisadvies in het vooruitzicht, het startsein om 
hun zomervakantie te plannen. Er worden steeds meer boekingen gedaan. 
 
Pakketreisaanbieder Vakantiediscounter zag de afgelopen week een groei van zestig procent 
in het totaalaantal boekingen ten opzichte van de week ervoor. ‘Na de aankondiging van het 
kabinet dat de Spaanse Balearen en de Griekse Egeïsche eilanden niet langer als hoog 
risicogebieden worden gezien, zijn vooral de boekingen naar deze bestemmingen direct 
omhooggeschoten’, aldus woordvoerster Laura Vlaanderen. 
 
Voor Mallorca, Ibiza, Formentera en de Griekse eilanden zijn straks een verplichte PCR-test 
voor de terugvlucht en thuisquarantaine niet meer verplicht. Volgens Vlaanderen zien veel 
Nederlanders dat als een voorteken. ‘De verwachting is dat dit de eerste stap is richting code 
geel of groen, zoals inmiddels ook bronnen uit Den Haag melden.’ 
 
Ook de boekingen voor Turkije en Portugal stromen volgens Vakantiediscounter 
binnen. Andere reisaanbieders merken eveneens dat Nederlanders er vertrouwen in 
hebben. Reisaanbieder Sunweb ziet deze week vijfendertig procent meer boekingen dan een 
week geleden. Reisorganisaties TUI en Corendon zien een lichte stijging in het aantal 
boekingen, maar verwachten pas een aanzienlijke toename als er meer duidelijk wordt over 
het reisadvies. 
 
Nu we bijna naar het buitenland op vakantie kunnen, moeten vakantieparken en campings 
op hun hoede zijn voor ‘schaduwvakanties’. Veel mensen hebben een vakantie in Nederland 
geboekt, maar zullen die annuleren als een buitenlandse vakantie er toch in zit, verwacht ABN 
Amro.  
 
Volgens data van leverancier van reserveringssystemen Stratech is van de vakantiehuisjes en 
campings in Nederland al respectievelijk zeventig en drieënzestig procent volgeboekt. Die 
mogelijke schaduwvakanties hoeven niet te leiden tot enorme financiële problemen bij de 
uitbaters, nuanceert ABN. Het gros van de vakantieparken en campings heeft de 
annuleringsvoorwaarden aangescherpt. Aanbetalingen zijn bijvoorbeeld standaard en corona 
is geen geldige reden meer voor annulering. Bovendien is de kans groot dat toeristen uit het 
buitenland deze zomer weer graag naar Nederland komen, aldus ABN Amro. 
 
Directeur Geert Dijks van Hiswa-Recron, de belangenbehartiger van bedrijven in watersport 
en recreatie, denkt dat de parken en campings weinig last gaan hebben van annuleringen. De 
kosten kunnen oplopen van 15 tot wel 90 procent van de boekingssom. ‘Ik verwacht mooi 
weer in Nederland, dus dan is het verstandig het weekje Griekenland op te schuiven tot de 
vaccinatiegraad in Europa hoger is.’ 
 
Laurens Taekema van Parkvakanties.nl, waarbij onder andere Landal, Roompot en Center 
Parcs zijn aangesloten, verwacht dat de vakantieparken deze zomer hoe dan ook helemaal vol 
zitten. ‘Voornamelijk met Nederlanders, maar als de regels wat worden versoepeld zeker met 
een substantiële groep Duitsers en Belgen.’ Bron: AD, 10 mei 2021. 
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Noodberoep bij Duitse rechtbank tegen avondklok verworpen 

De hoogste Duitse rechtbank, het Bundesverfassungsgericht, heeft een noodberoep tegen de 
avondklok verworpen. 

Duitsland heeft vorige maand een wet aangenomen die de regering van bondskanselier Angela 
Merkel meer bevoegdheden geeft om de derde golf van het coronavirus te bestrijden, 
waaronder een avondklok tussen 22.00 en 5.00 uur in regio's met een hoog 
besmettingspercentage. 

‘Dit betekent niet dat de avondklok verenigbaar is met de basiswet’, zei het hof in zijn 
voorlopige uitspraak. De rechters bekijken de kwestie nader tijdens de hoofdzitting die nog 
moet plaatsvinden. Bron: AD, 5 mei 2021.     

Versoepeling coronaregels voor mensen die geïnfecteerd waren en 
gevaccineerden 

Het Duitse parlement is akkoord gegaan met talrijke soepelere coronaregels voor mensen 
die volledig zijn ingeënt of zijn genezen van Covid-19. De gevaccineerden en mensen die zijn 
hersteld krijgen sneller en zonder coronatest toegang tot winkels, kappers en andere 
dienstverleners, net zoals mensen die negatief zijn getest op het virus. Ook krijgen 
zij vrijstelling van de avondklok. Verder mogen zij elkaar onbeperkt ontmoeten. 

De uitslag van de stemming in de Bondsdag is niet verrassend. Het was de afgelopen dagen 
al duidelijk dat het voorstel van de regering op een ruime meerderheid kon rekenen. Als de 
Bondsraad (de vergadering van de zestien deelstaten) vrijdag ook instemt, kan de regeling 
komend weekeinde ingaan, melden Duitse media. Sommige deelstaten zijn al overgegaan op 
de versoepelingen. 

De verplichting een mondkapje te dragen en de afstandsregels blijven gewoon gelden. Bron: 
AD, 6 mei 2021. 
  

Opnieuw verwarring rond Duitse coronaregels: Nederlanders moeten nog 
steeds met negatieve test de grens over 

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kondigde afgelopen weekeinde versoepelingen 
aan. Met een bewijs van volledige vaccinatie of een recente coronagenezing op zak, hoeft 
iemand daar sinds maandag geen negatieve testuitslag meer te tonen bij bijvoorbeeld het 
winkelen op afspraak, de kapper of een bezoek aan de dierentuin. Ook vervalt voor deze 
mensen de testplicht op scholen en hoeven zij niet meer in quarantaine als ze Duitsland 
inreizen. 
 
Noordrijn-Westfalen zegt dat reizigers uit ‘hoge risicogebieden’ als Nederland zowel aan de 
grens als binnen de deelstaat nog steeds gecontroleerd kunnen worden op een recente 
negatieve coronatest. Zonder testbewijs kan een boete volgen, luidt de waarschuwing. Bron: 
AD, 5 mei 2021.  
 
Wederom leidt verandering van de coronaregels door onze oosterburen tot grote verwarring. 
In tegenstelling tot eerdere berichten hebben ook volledig gevaccineerden en onlangs genezen 
Nederlanders voorlopig nog een negatieve coronatest nodig als ze de grens met Duitsland 
oversteken. 
 
Dat bevestigen diverse betrokken overheidsorganen aan Duitse en Nederlandse zijde 
tegenover De Gelderlander. 
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De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kondigde afgelopen weekeinde versoepelingen 
aan voor volledig gevaccineerden en mensen die onlangs zijn genezen van een 
coronabesmetting. Daarmee loopt Noordrijn-Westfalen vooruit op landelijk beleid dat 
hoogstwaarschijnlijk snel volgt. 
 
Met een bewijs van volledige vaccinatie of een recente coronagenezing op zak, hoeft iemand in 
Noordrijn-Westfalen sinds maandag geen negatieve testuitslag meer te tonen bij bijvoorbeeld 
het winkelen op afspraak, de kapper of een bezoek aan de dierentuin. Ook vervalt voor deze 
mensen de testplicht op scholen en hoeven zij niet meer in quarantaine als ze Duitsland 
inreizen. Bron: De Gelderlander, 5 mei 2021.  

 

 
 
Politie aan de grensovergang in Ven-Zelderheide voor een 'coronacontrole'. © Theo Peeters 
 

 
Nederlanders in Duitsland kunnen zich gratis op corona laten testen 
 
Vanaf deze donderdag kunnen Nederlanders die in Duitsland werken, zorg ontvangen of 
studeren zich gratis op corona laten testen. Er zijn acht locaties dicht bij de grens waar de 
test kan worden gedaan. Dat worden er de komende dagen twintig. Grenspendelaars kunnen 
een testmoment reserveren op een speciale website, grenstesten.nl.  
 
Het kabinet heeft de gratis testvoorziening opgezet, omdat Duitsland een negatieve test eist 
van mensen die het land binnen willen. Dat kan voor pendelaars in de papieren lopen als ze 
telkens naar een commerciële teststraat moeten. 

Degenen die gebruik willen maken van de gratis testmogelijkheid, moeten kunnen aantonen 
dat ze in Nederland wonen en dat hun werkgever, onderneming, school, universiteit, 
zorgverlener of familielid aan wie mantelzorg wordt verleend, in Duitsland is gevestigd. Bron: 
AD, 6 mei 2021.  
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Gevaccineerde Duitsers kunnen elkaar onbeperkt ontmoeten 

Duitsers die volledig zijn ingeënt, of aantoonbaar zijn genezen van Covid-
19, kunnen elkaar door een wetswijziging weer onbeperkt ontmoeten. Ook mogen de zonder 
negatieve testuitslag weer naar de kapper en hoeven ze zich niet langer aan de avondklok te 
houden. De Duitse Bondsraad heeft, nadat gisteren de Bondsdag al akkoord ging, deze 
versoepelingen het groene licht gegeven. 

Wie besmet is met een van de gevreesde varianten van het coronavirus, zoals de Britse, 
Braziliaanse of Indiase, moet zich nog wel aan de restricties houden. Voor hen blijven een 
mondkapje en afstandsregels gewoon van kracht. Inmiddels heeft bijna een derde van de 
Duitse bevolking een eerste prik ontvangen en is bijna negen procent volledig gevaccineerd. 
Bron: AD, 7 mei 2021.  

STIKO: Janssen vaccin alleen nog geven aan mensen boven de zestig jaar 

Duitsland zou het coronavaccin van Janssen uit Nederland alleen nog aan mensen van zestig 
jaar en ouder moeten toedienen, net als het vaccin van AstraZeneca. Volgens het 
gezaghebbende tijdschrift Der Spiegel is dat het advies van de officiële commissie voor 
vaccinaties in Duitsland, de Ständige Impfkommission (Stiko) van het Robert Koch Institut, 
het Duitse RIVM. 

Aanleiding voor de stap zijn de potentiële bijwerkingen. Het vaccin van Janssen zou bij 
sommige mensen kunnen leiden tot een zeldzame en gevaarlijke 
combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Mensen die jonger dan zestig 
jaar zijn, zouden het vaccin alleen nog kunnen krijgen na overleg met hun arts, zou de Stiko 
adviseren. De Stiko brengt het advies maandag naar buiten. Bron: AD, 7 mei 2021.  

VS keuren Pfizer vaccin voor tieners goed 

De Amerikaanse autoriteiten hebben het coronavaccin 
van Pfizer/BioNTech maandag goedgekeurd voor gebruik bij 12- tot 15-jarigen. De 
medicijnwaakhond FDA spreekt over een nieuwe belangrijke stap in de strijd tegen het 
coronavirus. 

Er werd al uitgekeken naar de toestemming nadat beide bedrijven in maart bekendmaakten 
dat uit een klinische test bleek dat het vaccin veilig en effectief is voor 12- tot 15-jarigen. Het 
vaccin was al goedgekeurd vanaf 16 jaar. 

Het vaccinadviespanel van het nationaal Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) 
komt naar verwachting woensdag bijeen om zich over de onderzoeksgegevens te buigen en 
een advies uit te brengen. 

Canada was vorige week het eerste land dat het middel goedkeurde voor jongere tieners. Voor 
de Europese Unie buigt toezichthouder EMA in Amsterdam zich over toelating. Een oordeel 
wordt volgende maand verwacht. In Nederland worden vooralsnog alleen volwassenen 
gevaccineerd. Bron: AD,  11 mei 2021.  

Amerikaanse ouders worden aangespoord hun kinderen te laten 
vaccineren 

De Amerikaanse president Joe Biden heeft ouders aangespoord hun kinderen te laten inenten 
tegen corona nu het vaccin van Pfizer/BioNTech in de Verenigde Staten is goedgekeurd voor 
gebruik bij 12- tot 15-jarigen. Biden sprak over een nieuwe enorme stap in de strijd tegen het 
virus. 
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Het vaccin was al toegelaten vanaf 16 jaar. Canada had het middel vorige week als eerste land 
goedgekeurd voor jongere tieners. Voor de Europese Unie buigt toezichthouder EMA in 
Amsterdam zich over toelating. Een oordeel wordt eind deze maand en anders volgende maand 
verwacht. In Nederland worden vooralsnog alleen volwassenen gevaccineerd. Bron: AD, 12 
mei 2021. 

 

 
Vindt hangend uit een autoraam de liefde van je leven: ‘ik ben niet 
verlegen, maar zo durf ik wel meer’ 
 
Een date vinden in coronatijd is, nu we al maanden niet naar de kroeg kunnen, lastig. Ilse 
Jespers van Matchmaker Brabant bedacht een originele manier om op zoek te gaan naar een 
leuke date: Follow for Love. In haar met hartjes versierde auto rijdt ze singles rond om op 
straat de liefde te vinden. 
 
Singles die zich opgeven voor een ritje hoeven alleen maar achterin de auto te zitten en hun 
ogen open te houden voor mannelijk of vrouwelijk schoon. Wanneer er een potentiële date in 
zicht is, is het tijd om bordjes uit het raam omhoog te houden. ‘Je begint met het bordje met 
‘ben je single?’, want dat is het belangrijkste om te weten, natuurlijk’, vertelt de 27-jarige Stijn 
uit Breda. Bron: BN De Stem, 5 mei 2021.  
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Matchmaker Brabant gooit het met de 'follow-for-love'-auto het over een andere boeg. Ilse 
Jespers (36) neemt vrijgezellen, in dit geval Stijn (27), mee voor een rondje file-flirten 2.0. © 
Pix4Profs/ Ramon Mangold  
 
 

Update RIVM   

Afgelopen week werden gemiddeld 7244 besmettingen per dag vastgesteld. Ook dat is een 
daling: in de week ervoor waren het er 7878. In totaal zijn afgelopen week 50.708 besmettingen 
vastgesteld, 291,4 per 100.000 inwoners.  

Op dezelfde dag vorige week waren er 8664 besmettingen, 1328 meer dan vandaag. Het 
aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 24. Dat wil niet zeggen dat al 
deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit 
soms pas na een tijdje doorgegeven. Dinsdag werden 32 overlijdens geregistreerd. 

In Amsterdam en Rotterdam werden de meeste besmettingen vastgesteld in de afgelopen 24 
uur, respectievelijk 355 en 343. Den Haag staat op de derde plek met 282 nieuwe 
coronagevallen. In Utrecht kregen 161 inwoners een positieve testuitslag en in Den Bosch 
131. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,5 miljoen mensen in Nederland positief getest. 
Van ruim 17.000 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. Bron: AD, 5 mei 
2021.  

Artsen van het Erasmus MC zijn geschrokken dat het aantal hepatitis B en C diagnoses het 
afgelopen jaar met 40 procent is afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in 
Rotterdam.  Bron: AD, 5 mei 2021. 

Het Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt dat er momenteel 2545 
coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen. Een daling van 68 ten opzichte van gisteren en 
bijna 100 in vergelijking met maandag.  
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De afgelopen 24 uur waren er 291 nieuwe opnames. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1715 
patiënten met coronaklachten, 80 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten op ic's 
steeg het afgelopen etmaal met twaalf naar 830. 

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zijn in de afgelopen 
week 2098 coronapatiënten opgenomen op ic's en verpleegafdelingen, gemiddeld net 
geen 300 per dag. Bron: AD, 5 mei 2021.   

 

 

 
Hier wordt de puzzel van volle ic's gelegd: opnieuw hulp nodig van buiten 
regio 
 
De jas is net uit als kort na acht uur de eerste telefoon rinkelt op de mini-meldkamer voor de 
coronazorg in de regio van Rotterdam tot Terneuzen. Het is een roep om hulp van een regionaal 
ziekenhuis dat aan het begin van de dag al overvol is. We kijken mee tijdens het 
ochtendoverleg in het zenuwcentrum waar de beschikbare ic-bedden worden verdeeld. En het 
is duidelijk: opnieuw ligt een spannende dag in het verschiet. 
 
Dat blijkt ook om half tien als in alle hoeken van de regio Zuidwest Nederland intensivisten 
via de telefoon of de laptop inschakelen. Van Terneuzen via Goes naar Dordrecht, Rotterdam 
en Capelle aan den IJssel verschijnen ze in beeld. Bron: AD, 5 mei 2021. 
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Daphne van Velzen kijkt mee als ic-arts Diederik Gommers met zijn collega's van tien andere 
ziekenhuizen bespreekt wie bedden te weinig heeft. © Jan de Groen   
 
 

Franciscus Gasthuis heeft ic gesloten voor reguliere zorg 
 
Ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland in het noorden van Rotterdam kan geen 
patiënten meer opnemen als die zuurstof nodig hebben of naar de ic moeten. Door de 
toestroom van coronapatiënten zijn er geen bedden meer voor deze zieken beschikbaar. 
 
Andere patiënten, ook Covid-patiënten die er iets minder ernstig aan toe zijn, kunnen nog wel 
terecht op de verpleegafdelingen van het ziekenhuis. aldus een woordvoerster. 
 
Van de twintig ic-bedden zijn er maar zes bezet door patiënten die geen Covid hebben. Er zijn 
er in totaal 19 bezet. Het ziekenhuis houdt één ic-bed beschikbaar voor een patiënt in het 
ziekenhuis wiens toestand eventueel zo verslechtert, dat zij of hij ook naar de ic zou moeten. 
 
Er zal zo snel mogelijk minstens één patiënt worden overgebracht naar een ander ziekenhuis, 
om weer wat ruimte te maken. Bron: AD, 10 mei 2021. 

Foutje van de gemeente: 70-plussers toch niet welkom bij Songfestival 

Songfestivalfans ouder dan zeventig jaar zijn blij gemaakt met een dooie mus door de 
gemeente Rotterdam. Zij kregen een brief met daarin de voorwaarden om een kaartje te 
kunnen bemachtigen. Maar wat blijkt: de brief had niet naar de 70-plussers verstuurd mogen 
worden, ze zijn überhaupt niet welkom.  
 
De gemeente schreef naar deze fans dat ze in aanmerking voor een kaartje kwamen als zij 
volledig gevaccineerd zouden zijn én een negatieve test bij zich hadden. Die informatie blijkt 
voorbarig volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. 
 
Het RIVM bestempelt 70-plussers namelijk tot risicogroep en die komen niet in aanmerking 
voor fieldlab-evenementen, waaronder het toelaten van publiek bij het Songfestival ook valt. 
‘Dit vinden wij ontzettend spijtig voor deze mensen,’ schrijft een woordvoerder van de 
gemeente Rotterdam in een reactie. ‘We hadden ook deze groep toegang gegund en hebben 
dus de mogelijkheden onderzocht. Helaas blijkt dit niet te kunnen in de huidige regelgeving.’ 
Bron: RTV Rijnmond. 
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Zwangere vrouwen beslissen zelf of ze willen gevaccineerd met Janssen 

vaccin 

Zwangere vrouwen die het coronavaccin van Janssen krijgen aangeboden moeten 
voorlopig zelf afwegen of ze daarmee willen worden ingeënt. Er is nog te weinig bekend over 
de veiligheid van het vaccin voor zwangere vrouwen om een advies te geven, zegt het ministerie 
van Volksgezondheid. 

Eerder maakte het RIVM wel al bekend dat de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna 
veilig zijn voor vrouwen die een kindje verwachten. Dat advies is gebaseerd op data uit de 
Verenigde Staten, waar al 90.000 zwangere vrouwen werden ingeënt met een van die vaccins. 

Zulke informatie is er over het vaccin van Janssen nog niet, aldus de woordvoerster. Het 
gebruik van Janssen bij zwangere vrouwen wordt volgens het ministerie echter niet afgeraden, 
maar wordt in vergelijking met Pfizer en Moderna op dit moment nog relatief weinig ingezet. 
Wanneer het RIVM met een advies komt, is niet duidelijk. 

Zwangere vrouwen krijgen van het RIVM het advies om zich te laten vaccineren, zodra zij een 
oproep ontvangen. Het gebruik van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna wordt veilig 
geacht en heeft geen invloed op de vruchtbaarheid, de vorming van de placenta of het geven 
van borstvoeding. Er zijn geen aanwijzingen dat de vaccins in de moedermelk terechtkomen 
of dat het ongeboren kind schade van de vaccins ondervindt. In de Verenigde Staten kregen 
inmiddels meer dan 90.000 zwangere vrouwen een mRNA-vaccin en daarbij zijn geen ernstige 
bijwerkingen gemeld. Bron: AD, 5 mei 2021. 

Vaccinaties zonder afspraak om twijfelaars over de streep te trekken 

De Amerikaanse president Biden wil dat voor Onafhankelijkheidsdag, op 4 juli, zeventig 
procent van de volwassen Amerikanen tenminste één coronaprik heeft gehad 
en honderdzestig miljoen volledig zijn ingeënt. De motivatie onder zijn landgenoten om zich te 
laten inenten is tanende en sommige staten bestellen maar de helft van de beschikbare doses. 
 
Biden wil twijfelaars over de vaccinatiestreep trekken door inentingen zonder afspraak 
mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij apotheken. Daardoor wordt het halen van een 
prik voor veel mensen eenvoudiger. Ook laat de president vaccins van staten waar weinig 
gegadigden zijn overbrengen naar plaatsen waar de vraag groter is. 

‘Je moet je laten vaccineren', betoogde Biden vanuit het Witte Huis. ‘Ook al is de kans dat 
je ernstig ziek wordt klein, waarom zou je het risico nemen? Het kan je leven redden en dat 
van iemand waarvan je houdt.' Tot nu toe heeft ruim zesenvijftig procent van de volwassen 
Amerikanen zeker één prik ontvangen. Honderdvijf miljoen zijn volledig ingeënt. 

Op dit moment worden in de Verenigde Staten een kleine miljoen eerste prikken per dag gezet. 
Dat lijkt veel, maar is nog maar de helft van wat het drie weken terug was. Toch ligt het 
nog twee keer zo hoog als nodig is om Bidens doel te halen. ‘Ik wil dat het honderd procent 
wordt', sprak hij. ‘En ik denk dat we dat voor 4 juli kunnen halen.' Bron: AD, 5 mei 2021.  

Vaccinatiebewijs inbreuk op grond- en mensenrechten 

‘Het is een zware inbreuk op grondrechten en mensenrechten’, zegt Privacy First-
directeur Vincent Böhre over de invoering van een vaccinatiebewijs. De belangenorganisatie 
heeft grote bezwaren tegen de invoering ervan en de tweedeling die dat in samenleving 
creëert.  

‘Ons voornaamste bezwaar is dat je in de nabije toekomst als burger alleen nog maar aan 
het maatschappelijke leven kan deelnemen met een coronapaspoort of 
een gezondheidsbewijs’, zegt Böhre. Volgens hem leidt de maatregel ook tot discriminatie, op 
basis van medische status. 
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‘Er geldt een algeheel discriminatieverbod in het Europees recht, al decennia lang. Je mag 
niet discrimineren op welke grond dan ook. Dat wordt nu met voeten getreden’, aldus de 
jurist. Hij wijst ook op de risico's van privacy-schending, wanneer iemand wordt gedwongen 
zijn medische status kenbaar te maken. ‘Dat mag pertinent niet.' 

Volgens Böhre is de invoering van een vaccinatiebewijs ook niet nodig, omdat er 
voldoende goede alternatieven voorhanden zijn. ‘Maar die zijn nooit serieus overwogen door 
de overheid. Wij zien de maatschappelijke noodzaak niet en de proportionaliteit van dit hele 
verhaal evenmin.’ Bron: AD, 5 mei 2021. 

  

Minder baby’s geboren tijdens lockdown 
 
Aan het begin van de coronapandemie werd er gegrapt dat de lockdowns tot meer 
zwangerschappen zouden leiden, maar in de praktijk bleek dat anders. We hebben onze 
handen zo vol aan het verplegen van zieke familieleden, thuiswerken of juist verlies van werk, 
dat baby's maken er niet van komt.  
 
De Verenigde Staten zien, net als Europa, een daling van het aantal borelingen en noteren 
de laagste geboortecijfers in veertig jaar. Vorig jaar daalde het aantal geboorten met vier 
procent tot ongeveer 3,6 miljoen. Het laagste sinds 1979, volgens de cijfers van de centra voor 
Ziektebestrijding en Gezondheidsstatistiek.  
 
De centra gaan niet zover om de daling, die al zes jaar aanhoudt, aan het coronavirus toe te 
schrijven, maar experts hadden al voorspeld dat de pandemie van invloed zou zijn op de 
cijfers. Angst zou een grote rol spelen. Eerdere crises, zoals de beurscrash in 1929 gevolgd 
door de recessie in de jaren dertig, hadden hetzelfde effect.  
 
Onderzoeksbureau Brookings sprak in december jaar al de verwachting uit dat er dit jaar 
zo'n 300.000 baby's minder geboren zouden worden in de VS. Maar ook 
in Europese landen komen minder kinderen ter wereld. In Italië lag het geboortecijfer negen 
maanden na de uitbraak van het coronavirus tweeëntwintig procent lager. Bron: AD, 5 mei 
2021. 
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Thaise overheid krijgt kritiek op aanpak derde golf 

De Thaise overheid krijgt behoorlijk wat kritiek op de aanpak van de derde coronagolf die 
sinds vorige maand over het Aziatische land spoelt. Vandaag meldt Thailand 2112 nieuwe 
besmettingsgevallen en 15 doden. In een poging de uitbraak in de dichtbevolkte 
achterbuurten van hoofdstad Bangkok de kop in te drukken, worden vandaag massaal 
duizenden inwoners ingeënt. 

Meer dan de helft van alle 74,900 infectiegevallen is de afgelopen maand vastgesteld. Thailand 
had het virus door strikte grenscontroles en het opleggen van quarantaines voor 
reizigers goed onder controle, maar de huidige coronagolf brak uit in het nachtleven van de 
hoofdstad en tijdens de viering van het traditionele Thaise Nieuwjaar, Songkran, 
toen miljoenen Thai op reis gingen. 

Om de toestroom aan coronapatiënten het hoofd te bieden, zijn bij gebrek aan ic- en 
ziekenhuisbedden in Bangkok nu veldhospitalen ingericht. Op dit moment is slechts twee 
procent van de bijna zeventig miljoen inwoners ingeënt. Pas in juni trapt het 
vaccinatieprogramma groot af en is het doel om voor het einde van het jaar zeventig 
procent van de bevolking te hebben gevaccineerd. Bron: AD, 5 mei 2021. 

Twee leden Indiase delegatie G7 positief getest 

Twee leden van de Indiase delegatie bij de driedaagse G7-top in Londen zijn positief getest op 
het coronavirus. De hele delegatie gaat volgens de Britse regering in isolatie. De Indiase 
minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar zal de vergaderingen 
vandaag digitaal bijwonen. Hij is volgens Sky News zelf niet positief getest op het coronavirus. 
De top, waarbij buitenlandministers van de G7-landen voor het eerst in twee jaar weer fysiek 
bijeen zijn, kent strengen coronaprotocollen. Aanwezigen worden dagelijks getest. India is 
geen lid van de G7, maar is in Londen op uitnodiging van de Britten. Bron: AD, 5 mei 2021.  

Testbewijs geen voorwaarde voor toegang restaurant en café 

Het overgrote deel van de horecaondernemers is niet bereid om testbewijzen als 
voorwaarde voor toegang tot restaurants en cafés in te zetten. Ook niet als dit betekent dat er 
meer mensen binnen mogen, concludeert Koninklijke Horeca Nederland na een enquête onder 
zijn leden. 'Een duidelijk signaal'. 

‘Horecabezoek met sneltest is onbespreekbaar', zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. ‘De 
horeca is dé huiskamer van de samenleving waar iedereen welkom is. Het is dan ook 
onacceptabel dat er mogelijk een extra barrière wordt opgeworpen voor een sector die eerder 
door het kabinet veilig bevonden.' 

Willemsen: ‘We moeten zo snel mogelijk terug naar het oude ‘normaal’ en niet onnodig 
een systeem van testen in stand willen houden. Het lijkt wel alsof het kabinet de enorme 
uitgaven op deze manier wil verantwoorden, in plaats van de focus te leggen op de heropening 
van de samenleving.' Bron: AD, 5 mei 2021.   

CO2-uitstoot grote bedrijven fors gedaald 

De CO2-uitstoot van grote bedrijven is in coronajaar 2020 fors gedaald. Volgens de 
Nederlandse Emissieautoriteit gaat het om een afname van 11,5 procent vergeleken met een 
jaar eerder. Door de virusuitbraak waren veel fabrieken vorig jaar tijdelijk gesloten. Ook 
drukte de coronacrisis op de vraag in de industrie. Maar hoe groot de impact van de crisis 
precies was, moet de autoriteit nog uitzoeken. Bron: AD, 5 mei 2021.  
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Sneltesten gratis beschikbaar bij grote evenementen 

De Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform willen dat sneltesten bij grote 
evenementen gratis beschikbaar komen. Zo kunnen die van de zomer met een volledige 
capaciteit verantwoord plaatsvinden meent de evenementensector. 

De sneltesten zouden bovendien, vanwege de schaarsheid en kosten, alleen ingezet bij 
evenement waar die noodzakelijk zijn. Festivals en sportwedstrijden behoeven een andere 
aanpak dan doorstroomlocaties als musea, pretparken en dierentuinen. 
 
Daarnaast willen de organisaties dat de testen gratis worden verstrekt 'om tweedeling in de 
samenleving te voorkomen' en dat het een tijdelijke maatregel is. Het kabinet wil juist dat er 
een eigen bijdrage van 7 euro 50 komt. Bron: AD, 5 mei 2021. 
 

Meerderheid Tweede Kamer wil géén eigen bijdrage voor 
toegangstesten  
 
Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer wil dat het demissionair kabinet het 
plan voor een eigen bijdrage voor toegangstesten schrapt. Dat blijkt uit een rondgang van de 
politieke redactie van Hart van Nederland.   
 
Donderdag is er een debat over het ‘wetsvoorstel testbewijzen’. Daarin wordt de invoering van 
toegangstesten voor bijvoorbeeld sportwedstrijden, concertzalen en musea geregeld. Het idee 
is dat plekken hierdoor eerder open kunnen en meer mensen kunnen ontvangen.  
 
Vanaf 1 juli wil het kabinet een eigen bijdrage van 7.50 euro gaan vragen voor deze 
toegangstesten. Maar dat zien de meeste partijen in de Kamer niet zitten. Ze zijn bang dat zo’n 
bijdrage leidt tot meer ongelijkheid in de samenleving. 
 
Van links tot rechts vragen partijen demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid om 
dit onderdeel uit het plan te schrappen. D66 en ChristenUnie dienen samen een voorstel in 
om de eigen bijdrage tegen te houden. Ook de PVV is dit van plan.  
 
Verder gebben Forum voor Democratie, GroenLinks, PvdA, SP, PvdD, Ja21, Volt, BIJ1 en de 
BoerBurgerBeweging al uitgesproken dat ze niets voor een eigen bijdrage voelen. Ook 
coalitiepartner CDA is kritisch over het plan.  
 
Uit eerder onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder bijna 3200 mensen blijkt dat 
de meeste Nederlanders niet van plan zijn om 7.50 euro neer te leggen voor een toegangstest. 
Zo’n driekwart van de ondervraagden wil er niet voor betalen.  
 
De kritiek van de partijen in de Tweede Kamer richt zich niet alleen op de eigen bijdrage die 
het kabinet wil gaan vragen. Ook op de uitvoering van het plan voor de toegangstesten hebben 
de Kamerleden veel aan te merken.  
 
Minister De Jonge zei maandagavond nog dat hij vooral kansen ziet. ‘Met het testen kunnen 
we eerder en meer activiteiten mogelijk maken. Zodra het testen niet meer nodig is, stoppen 
we ermee.’   
 
Het kabinet verwacht dat vanaf 1 juli de samenleving weer grotendeels open zal zijn. De eigen 
bijdrage kan een besparing van honderdtachtig miljoen opleveren in twee maanden, verwacht 
het ministerie van VWS. Als de Tweede Kamer het wetsvoorstel goedkeurt, buigt de Eerste 
Kamer zich erover op 18 mei. Bron: Hart van Nederland, 5 mei 2021. 
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Nederland ziet weinig in testen voor uitjes en al helemaal niet 
tegen betaling 
 
Zeven op de tien Nederlanders is niet bereid zich te laten testen voor een uitje. En de meesten 
willen al helemaal geen bijdrage van 7.50 euro betalen om ergens naartoe te kunnen. Dat 
blijkt uit een representatief onderzoek van het ‘Hart van Nederland-panel onder bijna 3.200 
mensen. Bron: Hart van Nederland, 27 april 2021.  
 

In juni toegangstesten voor activiteiten en evenementen 
  
Het kabinet streeft ernaar toegangstesten voor activiteiten en evenementen in juni in werking 
te laten te treden. Dat zou betekenen dat mensen vanaf dan een recente negatieve coronatest 
moeten tonen voordat ze ergens naar binnen mogen of ergens aan kunnen deelnemen. 

In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor de tijdelijke wet, maar er zijn nog tal 
van wijzigingsvoorstellen ingediend. Daarover wordt dinsdag gestemd. De Eerste Kamer kan 
zich er dan op 18 mei over buigen, waarna nog zeker een week de tijd nodig is om de verdere 
wettelijke uitvoering te regelen, zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge in een debat met 
de Tweede Kamer. Bron: AD, 6 mei 2021. 

 
Noto in Japan wil toerisme vlot trekken met pijlstaartinktvis uit 
coronanoodfonds 
 
In een poging het toerisme in de regio vlot te trekken, heeft het Japanse kustplaatsje Noto wat 
geld gestoken in een dertien meter lang beeld van een pijlstaartinktvis. Noto staat nu eenmaal 
bekend om de zeelekkernij en corona heeft de lokale inkomsten geen goed gedaan. Dus trok 
het stadje zo'n honderdnegentigduizend euro uit voor het reusachtige weekdier.  
 
Probleem is dat de centjes voor de ogenschijnlijk terechte investering uit het coronanoodfonds 
komen en bedoeld waren om maatregelen tegen het virus te bekostigen. Hoewel de besteding 
van de hulpgelden niet strikt is vastgelegd, krijgt het stadsbestuur van Noto nu toch de nodige 
kritiek voor de kiezen. 
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De twee ton die werden uitgetrokken voor het zeewezen vormen slechts een klein deel van de 6 
miljoen euro coronasteun die het stadje kreeg, maar de inwoners zijn ervan overtuigd dat het 
geld beter besteed had kunnen worden. Vooralsnog komen er weinig toeristen naar Noto om 
tussen de wit-roze tentakels op de foto te gaan. Bron: AD, 5 mei 2021. 

In Kathmandu wordt lockdown verlengd met een week 

De Nepalese autoriteiten verlengen de lockdown van hoofdstad Kathmandu en de omliggende 
regio met een week. Het land noteert vandaag de hoogste besmettings- en sterftecijfers door 
het coronavirus sinds de uitbraak. De minister voor Volksgezondheid meldt 7660 nieuwe 
infecties en 55 overlijdens. 

Tot nu toe raakten 351,005 Nepalezen besmet en overleden 3417 van hen. Onder de 
verlengde maatregelen mogen winkels 's ochtends maar twee uur open zijn en wordt reizen 
verder beperkt. Nepal legt vanaf morgen alle binnenlandse en internationale vluchten stil. 
Bron: AD, 5 mei 2021.    

Verlenging noodtoestand in Tokio 

De Japanse hoofdstad Tokio acht een verlenging van de noodtoestand in het prefectuur 
als noodzakelijk. De gouverneur meldt dat mutaties van het coronavirus dominant worden en 
daardoor steeds meer jongere mensen positief testen op het virus. 

Tokio is een van de vier Japanse prefecturen waar sinds 25 april de noodtoestand geldt 
vanwege een toename van het aantal besmettingen. Deze maatregel duurt tot begin volgende 
week. Tokio gaat met de centrale regering overleggen over een verlenging van de noodtoestand, 
die onder meer bestaat uit het weren van publiek bij sportwedstrijden en de sluiting van grote 
winkelcentra. 

Japan hoopte met een korte en krachtige noodtoestand de vierde golf in bedwang te houden, 
maar deze heeft vooralsnog niet het gewenste effect gehad. Gouverneur Yuriko Koike van Tokio 
roept daarom de inwoners op hun bewegingen verder te beperken. In de aanloop naar de 
Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad, die eind juli beginnen, zijn er grote zorgen over 
de verspreiding van het coronavirus. 

De autoriteiten in Tokio vrezen dat de huidige golf groter zal worden dan de derde golf in 
januari. Begin april zijn de besmettingen in Japan weer toegenomen. Er worden nu regelmatig 
4000 tot 5000 nieuwe gevallen per dag geregistreerd. In februari en maart waren dat er op de 
meeste dagen niet meer dan 2000. Bron: AD, 6 mei 2021. 

Japan verlengt de noodtoestand die in de regio's Tokio, Hyogo, Kioto en Osaka, geldt met drie 
weken tot 31 mei. De overheid in het Aziatische land hoopte met een 'snel en krachtig' 
optreden de besmettingsgolf te breken, maar de cijfers in de steden Tokio en Osaka blijven 
hoog, volgens minister Yasutoshi Nishimura. ‘Osaka bevindt zich in een gevaarlijke situatie, 
gezien het zorgsysteem daar', volgens de minister. ‘We hebben het angstige gevoel dat Tokio 
snel in dezelfde positie raakt als Osaka.' Bron: AD, 7 mei 2021.  

In Osaka loopt het aantal coronapatiënten dat buiten het ziekenhuis 

overlijdt op 

In de Japanse prefectuur Osaka loopt het aantal coronapatiënten dat buiten het 
ziekenhuis overlijdt op. Sinds 1 maart zijn al achttien personen thuis overleden aan de 
gevolgen van Covid-19. Het ging daarbij voornamelijk om zestigers. Één van de doden betrof 
een dertiger. De regio rond de gelijknamige stad ligt onder lockdown, maar het 
aantal besmettingen blijft oplopen. De gezondheidsautoriteiten vragen om nog striktere 
reismaatregelen om de vierde golf aan infecties een halt toe te roepen. Bron: AD, 11 mei 2021. 
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Olympische Spelen gaan gewoon door ondanks druk om uitstel 

De Japanse premier Yoshihide Suga is niet van plan af te zien van de Olympische Spelen in 
zijn land, nu de druk vanuit de bevolking toeneemt om dat wel te doen. ‘We gaan er alles aan 
doen om in deze tijd van de coronapandemie het leven en de gezondheid van de mensen te 
beschermen én een veilig sportevenement te organiseren’, zei hij maandag in het parlement. 

De oppositie had Suga gevraagd de Olympische Spelen van Tokio opnieuw uit te stellen, dan 
wel in zijn geheel af te gelasten. Bovendien wees een enquête uit dat zestig procent van de 
bevolking dit ook wil. Een online petitie die oproept af te zien van het sportevenement in Tokio 
is in het land inmiddels door ruim 300.000 mensen ondertekend. 

Het Internationaal Olympische Comité heeft al meerdere keren laten weten dat de Olympische 
Spelen doorgaan. Het plaatselijke organisatiecomité in Tokio heeft al wel veel 
voorzorgsmaatregelen getroffen om het evenement met zo weinig mogelijk risico's te laten 
plaatsvinden. De Spelen werden in 2020 vanwege de pandemie al met een jaar uitgesteld. 
Bron: AD, 10 mei 2021. 

In India wordt roep om strenge lockdown luider 

De roep om een strikte lockdown in India wordt met de dag luider. Vandaag registreerde het 
land 382.315 nieuwe coronabesmettingen en 3780 sterfgevallen. De totale aantallen infecties 
en doden door Covid-19 kwamen daarmee respectievelijk op 20,6 miljoen en 226.188. 
Deskundigen menen dat beide aantallen veel hoger liggen. 

Het land kampt al twee weken met een enorm tekort aan zuurstof voor de beademing van 
coronapatiënten. ‘Een lockdown is nu de enige optie', zegt oppositieleider Rahul Gandhi. Hij 
wijst 'het totale gebrek aan strategie' bij de Indiase regering aan als de oorzaak voor de 
huidige coronacatastrofe. 
 
Rechters in New Delhi buigen zich vandaag over de vraag of de verantwoordelijken voor het 
zuurstoftekort moeten worden bestraft. Ambtenaren lapten een bevel van het hooggerechtshof 
aan hun laars door niet te voorzien in de behoefte van zeker veertig ziekenhuizen. Bij een 
veroordeling wacht hen zes maanden celstraf of een boete. Bron: AD, 5 mei 2021.  

In India verhoogde regering zuurstoftoevoer 

Op bevel van het Hooggerechtshof stemde de Indiase regering in om meer zuurstof te 
verstrekken aan ziekenhuizen in de hoofdstad New Delhi. Dat is noodzakelijk omdat de stad 
al twee weken lang een tekort aan zuurstof heeft voor de enorme uitbraak van 
coronabesmettingen. 

De regering verhoogde de zuurstoftoevoer in New Delhi van 490 ton naar 730 ton per dag in 
New Delhi, zoals bevolen door het Hooggerechtshof. De rechtbank kwam tussenbeide nadat 12 
coronapatiënten, waaronder een arts, stierven in het Batra-ziekenhuis dat vorige week 80 
minuten zonder zuurstof kwam te zitten. 

Woensdagavond stierven 11 andere patiënten toen de druk in een 
zuurstofleiding plotseling daalde in een ziekenhuis in Chengalpet in Zuid-India, mogelijk als 
gevolg van een defect, schrijft de krant The Times of India. Bron: AD, 6 mei 2021. 
 

Eerste vlucht vanuit Nederland met hulpmiddelen onderweg 

Een eerste vlucht met medische hulpmiddelen is onderweg van Nederland naar India. Dat laat 
het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het gaat om ventilatoren voor mensen die 
beademd moeten worden, en apparaten waarmee zuurstof uit de lucht kan worden gefilterd 
en zuurstofflessen vervolgens kunnen worden gevuld. 
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Het is de eerste van drie vluchten, de andere gaan vrijdag en zaterdag. In totaal gaan er 449 
ventilatoren en honderd zogenoemde zuurstof-concentratoren naar India, aldus het 
ministerie. 

India kampt met een enorme nieuwe golf aan coronabesmettingen. Al weken komen er 
verhalen over overvolle ziekenhuizen en tekorten aan zuurstof voor patiënten. Crematoria 
draaien overuren om de vele doden te cremeren. 

De Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaven al eerder aan 
goederen te sturen. Bron: AD, 6 mei 2021.  

In India cijfers tien keer groter dan officiële cijfers 

India heeft donderdag opnieuw een recordaantal coronabesmettingen genoteerd. In 24 uur 
tijd werden 412.262 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. 

India meldt ook 3980 nieuwe sterfgevallen, waarmee het totale dodental door de pandemie op 
230.168 komt. 

Experts vermoeden dat zowel het aantal besmettingen als het dodental in werkelijkheid vijf 
tot tien keer groter is dan wat de officiële cijfers laten zien. Dat komt doordat niet iedereen 
met ziekteverschijnselen zich laat testen. Daarnaast worden vermoedelijke sterfgevallen door 
Covid-19 niet meegenomen in de telling. 

India is in een grote gezondheidscrisis beland sinds het aantal positieve tests sinds begin april 
flink steeg. De zorg kan het grote aantal coronapatiënten niet aan. Naast te weinig middelen 
om zieken te behandelen, zijn er ook problemen met de bevoorrading en bezorging van 
coronavaccins, waardoor het aantal vaccinaties in het land afneemt. Per dag worden nu nog 
zo'n 1,5 miljoen mensen ingeënt. Tijdens de piek van het aantal dagelijkse vaccinaties een 
maand geleden lag dat veel hoger. Bron: AD, 6 mei 2021.   

Opnieuw recordaantal besmettingen 

India heeft opnieuw een recordaantal coronabesmettingen in één etmaal geregistreerd en 
meldt 414.188 nieuwe gevallen. India heeft in totaal al zo'n 21,5 miljoen coronabesmettingen 
geregistreerd, waarvan 1,5 miljoen in de afgelopen week. 

Het aantal coronadoden nam de afgelopen 24 uur met nog eens 3915 toe. In het land met 
ongeveer 1,37 miljard inwoners vielen in totaal al zeker 234.083 doden aan Covid-19. Experts 
denken dat het ware dodental veel hoger ligt. 

Volgens experts liggen de coronacijfers in India vijf tot tien maal hoger dan de overheid zegt. 
Er is dan ook zware kritiek op het optreden van premier Modi, die niet snel genoeg heeft 
ingegrepen, nadat religieuze festivals het aantal infecties omhoog jaagden.  

De regering Modi krijgt bovendien de wind van voren vanwege de vertragingen in het Indiase 
vaccinatieprogramma. Volgens de medisch deskundigen biedt inenten de enige hoop om de 
huidige coronagolf tot staan te brengen. Bron: AD, 7 mei 2021.  

Honderden coronadoden in de Ganges gedumpt 

Honderden lichamen van mogelijke coronaslachtoffers zijn aangespoeld op de oevers van de 
rivier Ganges in het noorden van India. De lokale bevolking denkt dat de lijken in de rivier 
werden gedumpt omdat crematieplaatsen overbelast zijn of omdat familieleden geen hout 
konden betalen voor de brandstapel. Sommige lichamen waren gedeeltelijk verbrand. 
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Een inwoner spreekt over een schokkende ervaring. De autoriteiten gaan de stoffelijke 
overschotten alsnog begraven of cremeren. Zij telden ongeveer veertig lijken, maar media 
hebben het over wellicht een honderdtal aangespoelde coronadoden. 

De vondst van de lichamen is een nieuw voorbeeld van de rampzalige coronasituatie in India. 
Volgens officiële cijfers sterven dagelijks ongeveer vierduizend mensen aan het coronavirus en 
het totale dodental is bijna tweehonderdvijftigduizend. Veel experts zijn echter van mening 
dat het sterftecijfer veel hoger is. 

Het coronavirus verspreidt zich in India vanuit de grote steden snel over de rest van het land. 
Met name op het platteland zijn er nauwelijks ziekenhuizen. Bron: AD, 10 mei 2021. 

 

@ Reuters 

Nationale lockdown in Maleisië 

Maleisië meldt vandaag 3807 nieuwe coronabesmettingen en stelt 'voor een derde Covid-19-
golf te staan die een nationale crisis kan veroorzaken'. Om de toename aan coronapatiënten 
de zorg in het land op de proef stelt, is de overheid genoodzaakt een nationale lockdown in te 
stellen, zegt premier Muhyiddin Yassin vandaag. 

Er gaat een reisverbod tussen regio's gelden, worden samenkomsten verboden en gaan 
de scholen dicht. Winkels en bedrijven blijven vooralsnog wel open. De maatregelen 
gaan gelden tot 7 juni. Maleisië heeft tot nu toe 444.484 besmettingsgevallen vastgesteld. 
1700 mensen kwamen te overlijden aan de gevolgen.  Bron: AD, 10 mei 2021. 

Ook recordsterfte in Bengladesh, Nepal en Pakistan 

Niet alleen in India, dat zwaar wordt getroffen door het coronavirus, maar ook in de 
buurlanden slaat het virus hevig toe. Bangladesh, Nepal en Pakistan hebben door de vele 
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besmettingen te maken met recordsterftecijfers, waarschuwt het Nederlandse Rode Kruis. Dat 
roept Nederlanders op te doneren op gironummer 7244.  

‘De ziekenhuizen en intensivecare-afdelingen in deze landen zijn overvol met corona-
patiënten. In India is het totale aantal corona-infecties boven de 20 miljoen gestegen. In Nepal 
bleek vorig weekend 44 procent van de geteste mensen corona te hebben’, aldus de 
organisatie. Die wil de hulp in deze landen zo snel mogelijk opschalen. 

Het Indiase Rode Kruis werkt samen met de autoriteiten om de bevolking te ondersteunen, 
onder meer met levensreddende medische apparatuur, zoals beademingsapparaten, meldt het 
Nederlandse Rode Kruis. Verder gaat het onder meer om zuurstofcilinders, antivirale 
geneesmiddelen, bloeddonaties, coronatests en vaccinaties. 

Eind vorige maand heeft de Nederlandse regering  één miljoen euro bijgedragen voor hulp van 
het Rode Kruis in India. Bron: AD, 6 mei 2021. 

Druk op India om landelijke lockdown in te voeren neemt toe 

In India zijn de afgelopen 24 uur 366.161 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. 
De dagelijkse stijging van het aantal doden nam iets af. Er werden meer dan 4000 doden 
gemeld volgens de officiële cijfers.  

De druk op India om een landelijke lockdown in te voeren neemt ondertussen steeds meer 
toe. Ziekenhuizen kampen met een groot tekort aan zuurstof en bedden. Crematoria in het 
land kunnen de enorme toestroom aan overleden mensen nauwelijks verwerken.  

Hoewel veel Indiase staten zelf hebben besloten lockdowns af te kondigen, is zo'n besluit 
landelijk nog niet genomen. Ook internationaal wordt premier Narendra Modi bekritiseerd 
vanwege zijn beleid. Bron: AD, 10 mei 2021. 

Dermatologe: ‘hand-eczeem ligt door het vele wassen op de loer en kan 

zich uitbreiden’ 

Ook zo’n rode, jeukende handen? Dat komt omdat we ze zo vaak wassen. Daarom drogen ze 
uit. Hoe vaker in water, hoe droger de huid. En dat geeft gevaar voor handeczeem dat zich 
vervolgens weer kan uitbreiden. 

Dermatologe Gertruud Krekels snapt dat het vreemd lijkt. En het gaat verder want: beter voor 
de handen is de inmiddels bekende maar agressief klinkende desinfecterende alcoholgel. 
‘Alcohol droogt minder uit dan water’, weet ze. 

Krekels werkt bij het Eindhovense huidcentrum MoshA en is verbonden aan het Radboudumc 
en de TU/e voor onderzoek. En ze snapt meteen waarom we bellen, want de klachten zijn 
overbekend. ‘Huid droogt uit van water en zeep. Daar wordt ze rood, gevoelig en kwetsbaar 
van. Vooral nu we het langer en vaker dan normaal doen, is verzorging broodnodig. Een 
eenvoudige vette handcrème kan veel helpen.’ 

Ze heeft het over een ‘atopische constitutie’.  Dat heeft te maken met (overig) eczeem, 
hooikoorts, astma, bronchitis en galbulten. Een op de tien Nederlanders heeft, al dan niet 
bewust, een grotere kans op handeczeem. ‘En die ligt nu helemaal op de loer.’ Minder wassen 
is geen optie. Maar: alcohol droogt minder uit en is dus beter. ‘Vooral de spray. De ervaring 
leert dat mensen minder lang wassen met dat spul dan met gewone zeep. Die twintig seconden 
blijven wel gelden.’ Het beste alternatief is een zeepzalf: cetomacrogol. Bij elke drogist te 
krijgen. 
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Het is oppassen voor handeczeem. ‘Je geeft het gauw door aan andere plekken van je lichaam, 
vooral met dunne huid. Denk aan je oogleden en de hals.’ De kloven in de ruwe huid maken 
hem ook bevattelijk voor bacteriën en schimmels. 

Insmeren dus. Handcrème, die zeepzalf. Van vaseline is Krekels geen voorstander. ‘Dat laat 
een vette laag achter.’ Een goede raad: smeer je handen voor het slapen gaan in en doe er een 
dun boterhammenzakje om, of zo’n dunne handschoen van de tankstations. Niet de bekende 
latex dingen: ‘Die knellen, dat wordt broeien, zweten en dat droogt weer uit.’ Bron: AD, 5 mei 
2021.  

Wiskundige Martin rekent uit: als we blijven vaccineren zijn we ná de 

zomer van de vervelende maatregelen af 

Het afgelopen jaar berekende wiskundige Martin Bootsma meermaals hoe onze exitstrategie 
uit de coronapandemie er uit zou kunnen zien. Zijn voorspelling: ná de zomer zijn we van de 
vervelende maatregelen af. ‘Op dit moment staat elke prik symbool voor meer versoepelingen.’ 

Dat het gek voelt om te praten over versoepelingen als het RIVM net bekendmaakt dat er ruim 
825 coronapatiënten op ic’s liggen en er ruim 9000 mensen positief zijn getest, is niet zo gek, 
vindt wiskundige Martin Bootsma (42) uit Bunnik. ‘We zitten er nog middenin! Maar het gaat 
wél de goede kant op.’ 

Iets meer dan een jaar geleden vertelde hij voor het eerst in deze krant hoe een route uit de 
coronacrisis er volgens modellen uit kan zien. Ook toen bleek het toverwoord al: vaccineren. 
De wiskundige begon toen nét met een team van Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en het 
Netherlandse Science Center in Amsterdam aan een complex model dat mogelijke 
exitstrategieën berekent. Bootsma houdt zich in zijn dagelijkse werk ook bezig met het maken 
van modellen over de verspreiding van infectieziekten.  

‘We hebben allerlei versoepelingen doorgevoerd. Het openen van de scholen, winkels en niet 
essentiële beroepen spelen met de Britse variant een rol in de aanhoudende besmettingen. 
Maar ook: hoe goed houden we ons aan de regels die nog wél gelden? Kijk naar het 
kampioenschap van Ajax of Koningsdag.’  

Bootsma doelt op de overvolle parken en steden ‘Juist hetgeen waar wij met z'n allen - ook ik 
- behoefte aan hebben, namelijk sociaal contact, is exact wat ervoor zorgt dat het virus nog 
brandstof vindt in ons land. Het aantal contacten is de drijvende kracht achter alles. Op basis 
van de cijfers dacht ik dat het kabinet nog twee á drie weken met versoepelingen zou wachten. 
De ziekenhuizen liggen vol en de reguliere zorg is afgeschaald.’  

Dat het koude weer in april een rol in de besmettingscijfers speelde, wuift Bootsma weg. ‘We 
kunnen het weer als factor in de modellen meenemen, maar doen dat niet. Er is geen 
overtuigend bewijs voor. Kijk naar de situatie in Brazilië en India, daar lopen de 
besmettingscijfers op en daar is het warm.’ 

Het is volgens Bootsma dan ook onverstandig om buiten massaal samen te komen omdat het 
mooie weer eraan komt. ‘Het maakt weinig uit of je samen drie uur aan een statafel buiten 
staat te bieren of dat je dat drie uur binnen doet. De kans dat je besmet raakt, als een van je 
vrienden besmettelijk is, is in beide gevallen groot.’ 



37 

 

 
 

Bootsma met een van zijn complex wiskundige modellen waarmee hij de exitstrategie uit de 
coronapandemie probeert te berekenen. © Foto Ruud Voest 

De Bunnikker waagt zich op basis van de modellen aan een voorspelling: ‘Als we zo doorgaan 
met vaccineren, zijn we ná de zomervakantie van de vervelende maatregelen af. Dát is onze 
stip op de horizon.’ Het maakt weinig uit of je samen drie uur aan een statafel buiten staat te 
bieren of dat je dat drie uur binnen doet, aldus Martin Bootsma. 

Om die periode te overbruggen, maar het ventiel wel iets te openen is testen voor toegang een 
goed alternatief, aldus Bootsma. ‘Mits het goed wordt gebruikt. Dagen van te voren testen 
heeft geen zin. Als ik woensdagochtend besmet raak en ik word woensdagavond getest, heb 
ik waarschijnlijk een negatieve test. Een paar dagen later heb ik veel meer virusdeeltjes in 
mijn lichaam en ben ik een stuk besmettelijker. Daarom werkt testen het beste als je het een 
paar uur van tevoren doet en het evenement maximaal een dag duurt.’ 

Of de Indiase variant nog roet in het eten kan gooien? ‘De Britse variant was 1,5 keer zo 
besmettelijk als de ‘normale’ variant. Ik verwacht niet dat er een variant komt die nóg veel 
besmettelijker is. Iedereen vaccineren, dat is de oplossing.’ 

En dus is de kudde-immuniteit waar premier Mark Rutte vorig jaar al over sprak, toch de 
enige exitroute gebleken. ‘Hoe meer mensen gevaccineerd zijn of corona hebben gehad, hoe 
milder de maatregelen. Elke prik staat symbool voor versoepelingen.’  Bron: AD, 5 mei 2021. 

Duizenden mensen getest voor Eurovisie Songfestival 

De coronabubbel rond het Eurovisie Songfestival doet zijn werk. In de afgelopen dagen zijn 
voor de deur van Rotterdam Ahoy duizenden tests afgenomen waarvan slechts een enkeling 
positief was. Dat zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maandag na afloop van een 
werkbezoek aan het songfestival. 

‘Dit is fantastisch’, zo zei De Jonge nadat hij een rondleiding had gekregen en een stukje van 
de repetitie van Servië had gezien. ‘Uiteraard hadden we veel vertrouwen in de 
songfestivalorganisatie om dit event veilig neer te zetten maar in alles blijkt dat ze het tot in 
de puntjes georganiseerd hebben.’ 

De positieve tests waren volgens De Jonge allemaal van mensen die zich voor het eerst bij 
Ahoy meldden, en daarmee nog geen kans hadden om anderen te besmetten. ‘Dus de bubbel 
werkt. Dat geeft niet alleen vertrouwen voor dit fantastische event maar ook de events die 
misschien nog moeten komen. Dit is het eerste grote meerdaagse evenement dat plaatsvindt 
in Nederland en ik denk dat we hier met z'n alleen heel erg naar hebben uitgekeken.’ 

De Jonge maakt zich geen zorgen om extra druk op de ziekenhuizen door het toelaten van 
vijfendertighonderd bezoekers per show. De Rotterdamse ziekenhuizen Maasstad en Ikazia 
waarschuwden daar vrijdag voor. De minister snapt hun zorgen maar benadrukt dat het 
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songfestival veilig is. ‘Ik begrijp heel goed dat het in de ziekenhuizen nog steeds als heel druk 
en zwaar wordt ervaren en toch ligt de piek achter ons, de daling is ingezet en er komen betere 
tijden aan.’ 

Het Eurovisie Songfestival is een Fieldlab-experiment, wat inhoudt dat er door de overheid en 
de sector wordt onderzocht hoe evenementen tijdens corona veilig georganiseerd kunnen 
worden. Daarbij kan het besluit van het kabinet om publiek toe te laten altijd tegen het licht 
gehouden worden, mochten de coronacijfers daarom vragen. Bron: AD, 10 mei 2021. 

Waarom steeds meer zorgmedewerkers een coronaprik halen: ‘het besef 
dringt nu door’ 

Toch maar een prikje halen. Die gedachte popt steeds vaker op bij zorgmedewerkers. De 
bereidheid onder zorgpersoneel om zich te laten vaccineren tegen corona neemt de laatste 
maand toe. ‘In ons huis heeft tachtig procent zich al laten inenten’, zegt Joyce Jacobs van De 
Wulverhorst in Oudewater. 

De beelden van een uitgestorven priklocatie in Alphen staan nog op het netvlies. Eind maart 
kregen zorgmedewerkers de mogelijkheid zich in een sporthal in Alphen te laten inenten. De 
animo was gering. Dat werd nog eens bevestigd door een peiling onder de leden van 
zorgvakbond NU91: een derde weet het nog niet, een derde laat een prik aan zich voorbij gaan 
en de rest laat zich meteen inenten.  Bron: AD, 5 mei 2021. 

 

 

 

Helft van Nederlanders is blij dat winkels weer open zijn 

Ruim de helft van de Nederlanders (54 procent) is blij met het feit dat de winkels weer 
open zijn en er, onder voorwaarden, een drankje gedronken kan worden op het terras. Als het 
aankomt op meer versoepelingen gaan de handen niet op elkaar, blijkt uit het maandelijkse 
draagvlakonderzoek van de NOS onder 2080 deelnemers. 
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Een bijna net zo grote groep wil een pas op de plaats maken of de maatregelen zelfs weer 
aanscherpen. De drukte in de ziekenhuizen en volle ic's spelen daarbij een rol. ‘Tegenstanders 
begrijpen niet dat, nu er wordt gesproken van 'code zwart' en ziekenhuizen vollopen, er 
versoepeld wordt', zegt Peter Kanne van I&O Research. 

Veel mensen hebben volgens Kanne het gevoel dat dit gebeurt onder druk van de publieke 
opinie en voorkomen had kunnen worden als maatregelen eerder waren aangescherpt. 
Voorstanders wijzen erop dat de strenge lockdown niet meer houdbaar is. Versoepelingen zijn 
nodig voor het welzijn van jongeren en ondernemers. Bron: AD, 5 mei 2021.   

In New South Wales eerste lokale coronabesmetting in een maand 

De dichtbevolkte staat van Australië New South Wales (NSW) registreerde woensdag 
de eerste lokale coronabesmetting in meer dan een maand. Het gaat om een man van vijftig 
jaar oud, die terwijl hij onbewust besmet was een bioscoop, restaurants, een benzinestation 
en een winkel heeft bezocht in de buitenwijken van de stad Sydney. 

De besmette persoon is de afgelopen tijd niet naar het buitenland gereisd en heeft geen 
risicovol werk zoals op de quarantaine-afdeling in hotels of ziekenhuizen, vertelde hoofd van 
lokale gezondheidszorg Kerry Chant aan verslaggevers in Sydney. Hoe de man dan besmet is 
geraakt is nog niet duidelijk. Nauwe contacten van de man zijn gevraagd zich te laten testen 
en in isolatie te gaan. 

Australië heeft de uitbraak van het coronavirus grotendeels onder controle 
gehouden door strenge lockdowns, grenscontroles en snelle contactopsporingssystemen. In 
Australië zijn slechts ruim 29.800 coronagevallen en 910 coronadoden vastgesteld sinds het 
begin van de pandemie. Sinds het begin van het jaar heeft het land vele dagen zonder 
besmettingen genoteerd. Bron: AD, 5 mei 2021.  

De Australische autoriteiten proberen de bron te achterhalen van de eerste lokale 
coronabesmetting sinds een maand tijd in Sydney, de grootste stad van het land. 
Autoriteiten tasten in het duister over hoe de 50-jarige man besmet zou kunnen zijn geraakt. 
 
De deelstaat New South Wales heeft tientallen bedrijven die de man in de afgelopen dagen 
heeft bezocht attent gemaakt op de besmetting. Een minister van de deelstaat is in 
zelfisolatie gegaan nadat bleek dat hij tegelijkertijd met de coronapatiënt in een restaurant is 
geweest. Hij is wel negatief getest. 
 
In het rioolwater van meerdere buitenwijken van Sydney zijn onlangs sporen van het 
coronavirus aangetroffen. New South Wales roept duizenden bewoners op om zich bij de 
mildste klachten al te laten testen. Bron: AD, 6 mei 2021. 
 
 

Australiers die in India vastzitten mogen terugkeren 
 
Australië heeft het vliegverkeer met India sinds 27 april aan banden gelegd, maar daardoor 
zitten Australiërs en mensen met een Australische verblijfsvergunning vast in het land. 
Uitzonderingen waren, volgens premier Scott Morrison, niet mogelijk, omdat hij geen derde 
golf in Australië wilde riskeren. Dit leidde tot kritiek van onder anderen parlementariërs, 
expats en de Indiase gemeenschap. 
 
In reactie op de kritiek laat Australië zijn burgers nu vanaf volgende week toch terugkeren uit 
India. Australië zal tussen 15 en 31 mei drie vluchten charteren voor de repatriëring van 
ongeveer negenhonderd mensen in India die als kwetsbaar zijn aangemerkt, aldus Morrison 
nu. De mensen die willen terugkeren moeten een negatieve coronatest hebben voor hun 
terugkeer en in Australië in hotelquarantaine. Bron: AD, 7 mei 2021.  
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Rechter in Australië beslist dat reisverbod met India voorlopig blijft 
 
Een Australische rechter heeft vandaag beslist dat het tijdelijke reisverbod met India 
overeind blijft. De overheid stelde die beperking op 30 april in, vanwege het grote aantal 
besmetting in India en de daar rondwarende variant van het coronavirus. Zo'n negenduizend 
Australiërs, deels van Indische afkomst, kwamen daardoor vast te zitten. 
 
Komende vrijdag laat Australië echter honderdvijftig gestrande reizigers terugkeren met 
een chartervlucht. In totaal zullen er zes vluchten met Australiërs terugkeren. Het kortgeding 
was echter al voor die beslissing aangespannen. Wanneer Australië weer commerciële 
passagiersvluchten uit India zal toestaan is nog onbekend. Bron: AD, 10 mei 2021.  
 
 

Lokale coronabesmetting in Victoria in twee maanden 
Voor het eerst in ruim twee maanden tijd heeft de Australische deelstaat Victoria een 
vermoedelijke lokale coronabesmetting vastgesteld. De besmette man, een dertiger, keerde 
onlangs terug uit het buitenland en bracht twee weken in quarantaine door. Na de isolatie 
werd hij negatief getest, waarna hij door Victoria reisde. Afgelopen weekeinde kreeg 
hij griepachtige verschijnselen. De autoriteiten onderzoeken hoe en waar hij besmet is 
geraakt. 
 
Australië sloot in maart 2020 de grenzen voor alle reizigers, met uitzondering voor 
Australische burgers en mensen met een permanente verblijfsvergunning. Reizigers die vanuit 
het buitenland arriveren moeten twee weken lang op eigen kosten in quarantaine in een 
hotel. Sinds kort geldt een uitzondering voor reizigers uit Nieuw-Zeeland. Deze werd vorige 
week echter gepauzeerd nadat in Sydney iemand positief testte op het virus. Of dat nu weer 
gebeurt, is nog niet duidelijk. Bron: AD, 11 mei 2021. 
 
 

Luchtmacht haalt eenheid terug uit Portugal vanwege coronabesmetting 

De Koninklijke Luchtmacht haalt een 120-koppige eenheid terug uit het zuiden van Portugal. 
Tien van de luchtmachtmensen, die daar meedoen aan een grote NAVO-oefening, zijn besmet 
met het coronavirus. Collega's die in direct contact met de besmette medewerkers zijn 
geweest, zitten in isolatie. 

Het is daardoor niet meer mogelijk om verder mee te doen aan de oefening. In overleg met de 
Portugese autoriteiten keert het detachement terug naar vliegbasis Volkel. Deelnemers uit 
andere landen kunnen wel verder met de oefening, omdat zij geen contact met de Nederlanders 
hebben gehad.  Bron: AD, 5 mei 2021. 

Booking.com gaat gebukt onder malaise in de reissector 

Booking.com, de internationale website waarop reizigers een accommodatie kunnen boeken, 
gaat nog altijd diep gebukt onder de coronacrisis. In het eerste kwartaal van 2021 halveerde 
de omzet tot 1,1 miljard dollar. 

Moederbedrijf Booking Holdings kondigde vorige zomer al aan een kwart van zijn 17.000 
werknemers te ontslaan wegens de malaise in de reissector, waarbij ook het Nederlandse 
personeelsbestand niet gespaard zou blijven. 

Booking is voor zijn inkomsten onder andere afhankelijk van commissies op hotel- en 
kamerreserveringen via zijn sites. Die daalden met een vijfde. Ook advertentie-inkomsten bij 
de prijsvergelijkingssite Kayak liepen terug. 

Ondanks de verliezen ziet topman Glen Foger van Booking Holdings signalen dat de 
reisbranche aan het herstellen is. Dat is volgens hem dan vooral het geval in de Verenigde 
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Staten. Hier zijn al grotere delen van de bevolking gevaccineerd tegen het coronavirus. 
Bovendien is de markt voor binnenlandse vakanties in de VS groot. Bron: AD, 6 mei 2021. 

 

Bellen blazen met ouderen in Driebergen  © Jeroen Jumelet    
 
 

Verpleeghuis nam vandaag met bellenblaas afscheid van corona: ‘geen 
vrijheid, je mocht niks’  

Leen Amersfoort (72), bewoner van verpleeghuis Sparrenheide in Driebergen, vond dat het tijd 
was om corona vaarwel te zeggen. Symbolisch, met een bellenblaasactie. Om corona weg te 
blazen. En dus kwam er woensdag, Bevrijdingsdag, een reuzenbellenblaas-artiest langs.   

Alle bewoners, coronaproof in hun tuintje of op hun balkon, deden mee met hun eigen, kleine 
bellenblaasflesje. Welzijnscoach Anita de Jager zag wel wat in het idee van bewoner 
Amersfoort en bedacht dat zo’n evenement mooi te combineren was met Bevrijdingsdag. Bron: 
AD, 5 mei 2021.   
 
 

Nederland blijft niet meer thuis: veertig procent langer onderweg dan in 
januari  
 
Nederlanders gaan weer fors meer op pad dan een paar maanden geleden. We zitten bijna 
veertig procent meer in de auto dan in januari, toen de strenge lockdown net van kracht was. 
Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Verplaatsingspanel. 
 
Gemiddeld zitten de tienduizend mensen van wie de verplaatsingen voor het onderzoek 
dagelijks gevolgd worden nu ongeveer een half uur per dag in de auto. In januari was dat nog 
tweeëntwintig minuten, maar sindsdien neemt het geleidelijk toe, net als het aantal ritten dat 
we maken. Ook het aantal verplaatsingen per fiets en met het ov zit al een paar maanden in 
de lift. Bron: AD, 6 mei 2021. 
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Toon Stappers (links) met de sprayfles en John Rooymans met een UVa-lamp, waarmee 
virussen kunnen worden gedood. © Caspar Huurdeman  
 
 

Spray die verspreiding van corona tegengaat: klinkt ideaal, maar is het 
spul straks ook écht te koop? 
 
Het lijkt even revolutionair als eenvoudig: een nieuwe spray die verspreiding van virussen – 
en dus ook het coronavirus – veel effectiever dan een gewoon schoonmaakmiddel tegengaat. 
Dat product wil het bedrijf YellowBee uit Soesterberg op de markt brengen. Maar 
‘bureaucratische regels’ belemmeren dat, tot frustratie van ontwerper en fabrikant. Deuren 
blijven overal dicht. Er moet eerst flink worden betaald. 
 
Het gaat om een spray die in combinatie met onschadelijk uv-licht effectief virussen, bacteriën 
en schimmels (pathogenen) afbreekt. ‘Het werkt simpel’, legt Toon Stappers uit. ‘Je spuit de 
spray op deurknoppen, tafels, stoelleuningen, kozijnen, trapleuningen. Overal waar je 
virussen, bacteriën en schimmels maar ook huisstofmijten, ziektekiemen en huidschilfers kan 
verwachten. Vervolgens doe je een lamp aan met uv A-licht. Dat is een onschadelijke vorm 
van uv-licht die ook in zonnebanken wordt gebruikt. En dan worden al die bespoten 
oppervlakten door een chemisch proces gereinigd, dankzij de stof titaniumoxide die erin zit.’ 
Bron: AD, 5 mei 2021.  
 

VS wil patenten op coronavaccins vrijgeven 
 
De Verenigde Staten scharen zich achter een voorstel om patenten op coronavaccins vrij te 
geven. Dat zegt de Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai in een interview met persbureau 
Bloomberg. Ontwikkelingslanden betogen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) al 
langer dat de kennis achter de vaccins niet beschermd zou moeten worden, zodat ook minder 
rijke landen snel grote delen van de bevolking kunnen vaccineren tegen Covid-19. 
 
‘Wij zijn voor de vrijstelling binnen de WTO en we staan achter de doelen die de voorstanders 
willen bereiken, namelijk betere toegang, meer productiecapaciteit en meer prikken in de arm’, 
aldus Tai tegen Bloomberg. 
 
De regering van president Joe Biden zal andere leden van de WTO nu proberen over te halen 
het voorstel ook te steunen, voegde ze daar aan toe. Een doorbraak zal tijd kosten. Leden van 
de WTO, de internationale scheidsrechter voor handel, kunnen beslissingen alleen unaniem 
nemen. 
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‘Voor wat betreft de tijd die het zal kosten voordat de WTO iets kan betekenen: dat hangt 
letterlijk af van wat de leden collectief kunnen waarmaken’, legt Tai uit. ‘Ik geef eerlijk toe dat 
dit een proces is dat niet gemakkelijk zal zijn.’ 
 
India en Zuid-Afrika zijn twee grote aanjagers van het voorstel om de bescherming van de 
uitvinding van coronavaccins tijdelijk op te heffen. Beide landen kampen met een forse stijging 
van het aantal coronabesmettingen, waarbij met name in India de humanitaire situatie 
dagelijks verslechtert. 
 
Wrang is daarbij dat het Aziatische land ‘s werelds grootste fabrikant is van generieke 
geneesmiddelen en met het Serum Institute of India een van de grootste producenten van 
vaccins huisvest. 
 
Eerder wezen de VS voorstellen om de patenten vrij te geven af. Maar onder leden van het 
Amerikaanse Congres wordt de roep om het delen van de wetenschappelijke kennis steeds 
sterker. 
 
Ook de Europese Unie, Japan, Zwitserland, Brazilië en Noorwegen waren tegen het plan. Maar 
volgens Tai staat er nu zoveel op het spel dat het recht op de bescherming van de eigen 
uitvindingen moet wijken. Overigens hebben India en Zuid-Afrika woensdag wel aangegeven 
hun voorstel hier en daar te wijzigen zodat er bredere instemming zal zijn. 
 
Veel farmaceuten zijn fel gekant tegen het voorstel. Als ze door het bekendmaken van 
beschermde kennis minder verdienen aan hun vaccins, vrezen ze ook minder geld over te 
houden om te kunnen innoveren. Daarnaast denken ze dat de maatregel niet effectief is. 
Slechts weinig landen zouden de capaciteit hebben om ook daadwerkelijk meer vaccins te 
produceren als ze daar toestemming voor krijgen, zo betoogt de sector. Bron: AD, 5 mei 2021.  
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EU wil praten over vrijgeven patenten coronavaccins 
 
De EU staat klaar om het opzijschuiven van patenten op coronavaccins te bespreken, zegt de 
Europese Commissie. Dat geldt voor alles wat de crisis op een effectieve en pragmatische 
manier kan bestrijden, verzekert voorzitter Ursula Von der Leyen. 
 
Vaccinfabrikanten hebben het recht de eerste jaren zelf ontwikkelde vaccins zelf te maken en 
te verkopen, maar dat recht staat onder druk nu er veel te weinig coronavaccins worden 
gemaakt om de wereld snel in te enten. De Verenigde Staten gingen woensdag om en bepleiten 
nu het vrijgeven van de patenten. 
 
Von der Leyen is klaar om daarover te praten, zei de voorzitter van de Europese Commissie 
donderdag in een toespraak in Florence. De VS onderstreepten al wel dat ze overeenstemming 
willen vinden binnen de Wereldhandelsorganisatie. 
 
De EU hield tot dusver de boot af, omdat het opzijschuiven van de patenten niet zou helpen 
of zelfs averechts zou werken. Dat werd moeilijker vol te houden door de draai van de VS. De 
unie beroemt zich er steevast op dat zij miljoenen vaccins exporteert naar andere landen, 
anders dan bijvoorbeeld de VS en het VK. 
 
Von der Leyen herhaalde donderdag dat het vergroten van de wereldwijde aanvoer van vaccins 
vooropstaat. Ze vergeleek de EU, die weliswaar wat trager op stoom kwam met inenten maar 
ondertussen vaccins deelde met de hele wereld, in gunstige zin met landen ‘die hun vaccins 
voor henzelf hielden’. Bron: AD, 7 mei 2021.   
 

Nederland blij met vrijgeven patenten 
 
Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) 
is blij met het pleidooi van de Verenigde Staten om de patenten op coronavaccins vrij te geven. 
Dat zou kunnen helpen om vaccins sneller beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden 
 
‘De aankondiging van de VS is een goed teken’, aldus Kaag op Twitter. ‘Wereldwijd moet de 
productie van coronavaccins worden versneld. Nederland verwelkomt de constructieve positie 
van de VS in het WTO-debat hierover. Nederland zal er op Europees niveau verder over 
spreken.’ Ontwikkelingslanden pleiten hier binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) al 
langer voor, de VS scharen zich hier nu achter. 
 
Voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen ging donderdag minder ver dan 
de VS. Zij zei dat de EU bereid is te praten over het opzijschuiven van de patenten. Bron: AD, 
6 mei 2021.  
 
De Jonge wil praten over vrijgeven patenten 
 
Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil 'best praten' over het vrijgeven 
van de patenten van coronavaccins zodat ook andere landen hun eigen vaccins kunnen 
maken. Hij vraagt zich wel af of dit leidt tot een snellere vaccinproductie. Volgens De Jonge is 
de grootste belemmering daartoe niet de kennisoverdracht, maar de productiecapaciteit.  
 
‘Het is niet zo dat er in bijvoorbeeld Afrika fabrieken klaarstaan en alleen nog wachten op het 
receptje van een vaccin’, zegt de minister. Het vergroten van de productiecapaciteit is volgens 
De Jonge nu het belangrijkste. ‘Daar ligt een taak voor het rijke Westen. Zo niet uit 
medemenselijkheid, dan wel uit eigenbelang.’ Zolang het virus elders in de wereld nog bestaat, 
is de kans groot dat het daar muteert en ook in Nederland weer kan rondgaan.  

Er is nu discussie over het beschikbaar stellen van de vaccinpatenten. De Verenigde Staten 
zouden zich willen inzetten voor een akkoord hierover en ook de Europese Commissie zien dit 
zitten. Maar de Duitse bondskanselier Angela Merkel is hier geen voorstander van. Het zou de 
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innovatie schaden en een 'ernstige complicatie' zijn voor de productie van coronavaccins, 
aldus een woordvoerder van de Duitse regeringsleider. Bron: AD, 6 mei 2021. 

Vrijgeven van patenten is niet juiste antwoord op schaarste vaccins 

Het vrijgeven van patenten op coronavaccins is niet het juiste antwoord op de wereldwijde 
vaccinschaarste. Dat schrijft de internationale federatie van farmaceuten in een verklaring 
waar desgevraagd in ieder geval Pfizer achter staat. Volgens de farmaceutische industrie zorgt 
het vrijgeven van patenten niet tot meer vaccins, maar voor ontwrichting van de 
vaccinproductie en -distributie. 

De federatie reageerde op de Verenigde Staten, die zich woensdagavond achter een voorstel 
schaarden om patenten op coronavaccins vrij te geven. Daardoor zouden ook fabrieken in 
bijvoorbeeld ontwikkelingslanden vaccins kunnen gaan produceren, mogelijk bovendien voor 
een lagere prijs. 

Vooral India en Zuid-Afrika maken zich daar hard voor omdat beide landen kampen met forse 
aantallen besmettingen, terwijl het vaccineren wegens onder meer schaarste niet snel genoeg 
gaat. Donderdag zei ook EU-voorzitter Ursula Von der Leyen dat ze niet onwelwillend 
tegenover patentvrijgave staat. Eerder waren de VS en de EU nog tegen het plan. Bron: AD, 6 
mei 2021.    

 Merkel is tegen vrijgeven patenten 

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is tegen het plan om patenten op coronavaccins 
tijdelijk vrij te geven. Dat zei een woordvoerster van de regeringsleider. De stap, waarvan de 
Verenigde Staten sinds woensdag voorstander zijn, zorgt volgens haar voor 'ernstige 
complicaties' bij de productie van vaccins. 

Veel ontwikkelingslanden en opkomende economieën pleiten er al langer voor om de kennis 
achter de ontwikkeling van coronavaccins kosteloos te delen. Dit zou armere landen meer 
toegang moeten bieden tot de vaccins, die zo mogelijk ook goedkoper worden. 

Na eerdere tegenstand beloofde de regering van de Amerikaans president Joe Biden zich 
binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in te zetten voor een akkoord hierover. Vervolgens 
toonde de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, zich bereid om 
het opzijschuiven van patenten te bespreken. Bron: AD, 6 mei 2021.  

EU wil duidelijkheid over vrijgeven patenten 

De Europese Commissie wil meer duidelijkheid over de onverwachte steun van de 
Amerikaanse regering aan het vrijgeven van patenten op coronavaccins, om zo het aanbod 
wereldwijd omhoog te helpen. Volgens betrokkenen is Brussel hier huiverig voor en kan het 
opschorten van deze patenten ook gevolgen hebben voor auteursrechten en ander beschermd 
intellectueel eigendom.  

Ook zitten de EU-landen niet op één lijn over het vrijgeven van de Covid-19-patenten. 
Frankrijk is voor, maar Duitsland is tegen. De commissie heeft een mandaat van de 27 landen 
nodig als de kwestie tot onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie WTO zou leiden. 
Unanieme toestemming is daarvoor niet nodig, maar zou wel een beter signaal afgeven, zeggen 
ingewijden. Bron: AD, 7 mei 2021.  

EU: Delen en exporteren vaccins belangrijkste elementen tegen 

coronavirus, niet vrijgeven van patenten 
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Het met elkaar delen van de beschikbare Covid-19-vaccins, het exporteren van geproduceerde 
vaccins en grondstoffen en investeren in productiecapaciteit zijn de belangrijkste elementen 
om zo snel mogelijk de wereldbevolking in te kunnen enten en te beschermen tegen de 
longvirusziekte. Volgens Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen zal het vrijgeven 
van patenten op het Covid-19-vaccin tekorten op de korte en middellange termijn niet 
oplossen, zei ze in het Portugese Porto kort voor aanvang van een EU-top. 

 

Ursula Von der Leyen  @ Reuters 
 

Von der Leyen roept de Verenigde Staten en andere landen waar vaccins worden geproduceerd 
op voorraden te exporteren naar landen waar een tekort is en niet de oplossing alleen in het 
vrijgeven van patenten te zoeken. De EU-leiders bespreken de kwestie van de patenten tijdens 
een werkdiner omdat de Verenigde Staten eerder deze week onverwacht hun steun uitspraken 
voor een voorstel van India en Zuid-Afrika om de coronapatenten vrij te geven. Bron: AD, 7 
mei 2021. 

Farmaceuten zijn tegen vaccins zonder patent 

De roep om vaccinpatenten vrij te geven wordt steeds luider. De Verenigde Staten veranderden 
afgelopen week van koers en zijn nu ook vóór. Het vrijgeven van de patenten zou een oplossing 
kunnen zijn voor het tekort aan vaccins in vooral lage- en middeninkomenslanden. Toch zijn 
farmaceuten tegen. Waarom? En is dat terecht? 

‘Het besluit van de Amerikaanse regering om het vrijgeven van patenten op 
coronavirusvaccins te ondersteunen is teleurstellend’, klinkt het woensdag vanuit 
farmaceutische hoek na de bekendmaking van de Amerikanen. De reactie is enigszins 
opmerkelijk, want eerder viel juist de ene na de andere organisatie over elkaar heen om de 
koerswijziging van de VS te bejubelen.  
 
De farmaceuten benadrukken dat ze wél achter het doel van de beslissing staan: zo snel en 
gelijkwaardig mogelijk coronavaccins over de hele wereld verspreiden. Maar, stellen ze, het 
vrijgeven van de patenten is niet het juiste pad naar hetzelfde beoogde doel. 
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‘Het vrijgeven van de patenten van de coronavaccins zal niet tot een hogere productie leiden. 
Integendeel: het zal zelfs tot verstoring kunnen leiden’, aldus belangenvereniging International 
Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA). Zij zegt dat de 
problemen bij de wereldwijde vaccinatie-uitrol te wijten zijn aan handelsbarrières, problemen 
in de bevoorradingsketens, een gebrek aan grondstoffen, te weinig knowhow én te weinig 
bereidheid van rijke landen om prikken met armere landen te delen. 

Emeritus hoogleraar vaccinontwikkeling Ben Van der Zeijst snapt de argumenten van de 
farmaceuten wel. ‘Vaccinproductie is een heel ingewikkeld proces dat uit verschillende 
stappen bestaat. Dat moet allemaal op elkaar zijn afgesteld.’ 

Het vrijgeven van patenten op de coronavaccins kan het wereldwijde tekort aan prikken dus 
niet zomaar wegtoveren. ‘Dan moeten er eerst producenten zijn die zeggen: 'Ik kan het nu 
maken, maar ik mag het niet!' Ik ken die producenten niet’, aldus Van der Zeijst, die in het 
verleden hoofd vaccinatie bij het RIVM was. ‘Wat ik zie, is dat de leveranciers al iedereen 
hebben ingeschakeld die ingeschakeld kan worden.’ 

Het is volgens Van der Zeijst ook niet mogelijk om zomaar een fabriek om te bouwen tot 
vaccinproductiefaciliteit. Daar komt namelijk ook nog een kennis- en leveranciersnetwerk bij 
kijken én dan heb je ervaren personeel met knowhow nodig. ‘Als je geen ervaring hebt, duurt 
het zeker een paar jaar voordat het lukt om een vaccin in elkaar te zetten.’ 

Van der Zeijst snapt ook dat een nee van de farmaceuten meteen tot beschuldigingen van 
eigenbelang leidt. Zo is er een aantal vaccinmakers dat grof geld verdient aan het maken van 
de prikken. Het inmiddels bekende Pfizer kon in het eerste kwartaal drieënhalf miljard dollar 
(2,9 miljard euro) aan vaccinverdiensten bijschrijven. Eerder deze week bevestigde de 
farmaceut dat de winstmarge op elke verkochte prik tegen de dertig procent ligt. Oftewel: Pfizer 
maakte één miljard dollar winst op de verkochte prikken.  
 
De keerzijde van de medaille zie je bij Janssen en AstraZeneca, die de vaccins sinds het begin 
van de pandemie zonder winst verkopen. Dat kan binnenkort mogelijk veranderen voor 
laatstgenoemde: Financial Times onthulde vorig jaar dat AstraZeneca in zijn contracten heeft 
staan dat het geen winst maakt gedurende de pandemie, maar de pandemie duurt in de 
contracten tot 1 juli. Die deadline kan door de farmaceut zelf uitgesteld worden. ‘Het zijn niet 
allemaal lieverdjes, maar ze hebben inhoudelijk wel een punt’, concludeert Van der Zeijst. 
Bron: NU, 7 mei 2021. 
 

EMA gaat Chinees Sinovac-vaccin sneller beoordelen voor Europese 
markt 
 
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kijkt met een versnelde procedure naar het 
coronavaccin van Sinovac. Op deze manier kan het middel sneller worden beoordeeld zodra 
het onderzoeksdossier compleet is. 
 
Bij deze zogeheten rolling review sturen de Chinese makers hun onderzoeksresultaten op 
zodra ze beschikbaar zijn. De experts van het EMA zijn daardoor al ingelezen als ze een besluit 
moeten maken over de toelating van het vaccin in de Europese Unie. 
 
Het EMA heeft besloten om dit proces te starten op basis van voorlopige onderzoeksresultaten. 
‘Deze suggereren dat het vaccin de productie van antilichamen op gang brengt die gericht zijn 
op het coronavirus en kan helpen beschermen tegen de ziekte’, aldus de Europese 
toezichthouder. 
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Er worden momenteel meerdere coronavaccins via een versnelde procedure behandeld. Dat 
gebeurde eerder ook al bij de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen. 
Die zijn inmiddels goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. 
 
Het Sinovac-vaccin wordt gebruikt in onder meer China, Brazilië, Turkije en Zuidoost-
Aziatische landen zoals Indonesië, Maleisië en de Filipijnen. Bron: AD, 4 mei 2021.   
 
 

 
 
 

WHO keurt Chinees coronavaccin goed voor wereldwijd gebruik 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voor het eerst een Chinees coronavaccin 
goedgekeurd voor wereldwijd gebruik. Het betreft het vaccin van staatsbedrijf Sinopharm. Het 
gaat om een zogenoemde goedkeuring voor noodgevallen, waarmee het middel sneller kan 
worden ingezet dan na een langere procedure voor 'normaal' gebruik.  
 
Sinopharm wordt aanbevolen voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn twee prikken nodig. 
Het middel wordt in China al massaal gebruikt. 
 
Door de goedkeuring kunnen bijvoorbeeld VN-organisaties Sinopharm kopen en verspreiden. 
Bron: AD, 7 mei 2021. 
 

Vader van gezonde negenling dolblij: ‘iedereen heeft me gebeld, zelfs de 
president!’ 
 
Terwijl zijn vrouw in een Marokkaanse privékliniek een keizersnede onderging en beviel van 
maar liefst negen baby's, bleef Adjudant Kader Arby thuis in Mali. ‘Ik ben zo blij’, reageert de 
man die er in één keer negen kinderen bij kreeg.   
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De kersverse vader, die in Mali achterbleef met de oudste dochter van het stel, doet zijn 
verhaal tegen BBC. Hij laat weten overweldigd te zijn door alle aandacht en steun. ‘Iedereen 
heeft me gebeld! Iedereen! De regering van Mali, zelfs de president!’ 
 
Zijn vrouw, de 25-jarige Halima Cisse, onderging de ingreep na dertig weken zwangerschap 
gisteren in privékliniek Ain Borja in Casablanca. Vijf meisjes en vier jongetjes zagen het 
levenslicht, twee meer dan werd verwacht. In de periode daarvoor was de aanstaande moeder 
al groot nieuws in eigen land. Omdat Cisse speciale zorg nodig had, liet de Malinese regering 
haar eind maart voor de bevalling overvliegen naar Marokko. 
 
Adjudant Kader Arby laat weten in constant contact te staan met zijn vrouw. ‘Mijn vrouw en 
de baby's maken het goed’, voegt hij toe. Ook zegt hij niet bang te zijn voor de toekomst die 
het gezin te wachten staat. ‘God heeft ons deze kinderen gegeven. Hij is ook degene die zal 
bepalen wat er met ze gaat gebeuren. Daar maak ik me niet druk om.’  

 

 

Een van de negen baby's  © AP  
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De privékliniek deelde vandaag een video over de negenling. Het Malinese ministerie van 
Volksgezondheid plaatste een foto van drie van de negen kindjes. Het krijgen van een 
negenling is dan ook uiterst zeldzaam. Meestal zijn zij het gevolg van kunstmatige inseminatie 
en vaak gaat het krijgen van zoveel kinderen tegelijk gepaard met medische complicaties, 
waardoor sommige baby’s niet de volledige zwangerschap overleven. Het Guinness World 
Record staat op een achtling in 2009 in de Verenigde Staten waarvan de baby's overleefden. 
Negenlingen werden eerder geboren in Australië in 1971 en in Maleisië in 1999, maar geen 
van de kindjes werden ouder dan een dag. 

Moeder Halima en haar negen kinderen kunnen naar verwachting over enkele weken naar 
Mali terugkeren.  Bron: AD, 5 mei 2021.  

 

Benzine duurder dan ooit: prijs bereikt vandaag recordhoogte 
 
De benzineprijs staat sinds vandaag op het hoogste niveau ooit. Met een adviesprijs van 1,897 
euro per liter wordt het oude record van 2012 gebroken. Dat meldt consumentenorganisatie 
UnitedConsumers.  
 
Vanochtend kostte een liter benzine nog 1,895 euro, wat een evenaring was van het 
hoogtepunt van begin oktober 2012. Later werd de adviesprijs verder verhoogd.  
 

 

Een tankstation langs de A2 bij Breukelen verkocht zaterdag 25 april een liter euro ongelood 
voor 169.9 euro. Inmiddels is de prijs gestegen naar 1,895 euro per liter. ANP Marcel 
Antonisse © Hollandse Hoogte / ANP  
 
 
Dat benzine duurder wordt, komt onder meer door de olieprijs. Die stijgt woensdag weer na 
berichten dat de Amerikaanse voorraden van olie- en benzine zouden zijn afgenomen, omdat 
de bedrijvigheid in de grootste economie ter wereld weer toeneemt.  
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Voor een vat Brentolie, olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, moest woensdag bijna 
zeventig dollar worden betaald. Ook voor Amerikaanse olie moest meer worden betaald. De 
zogeheten WTI-olie wordt momenteel voor dik zesenzestig dollar per vat verhandeld. 
 
In Nederland is de benzineprijs opgebouwd uit productiekosten, winstmarge en een flink deel 
belasting. Er geldt een btw van zeventien procent op de totaalprijs en drieënveertig procent 
accijns (voor diesel: 34 procent). De overheid stelt ieder jaar de hoogte van de accijns vast. 
 
De prijs van diesel komt ook al in de buurt van het record van 2012. Daarvoor geldt momenteel 
een adviesprijs van 1,525 euro, 3,3 cent minder dan het hoogtepunt van 1,558 euro medio 
oktober 2012. UnitedConsumers merkt op dat pomphouders kunnen afwijken van de 
adviesprijzen. 
 
UnitedConsumers houdt sinds begin deze eeuw dagelijks de brandstofprijzen bij op basis van 
de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen. Bron: AD, 5 mei 2021.  

 

Denen stoppen na AstraZeneca ook met Janssen-vaccin 
 
Denemarken stopt met het Janssen-vaccin vanwege de bijwerkingen die bij een zeer kleine groep 
kunnen optreden. Eerder stopten de Scandinaviërs om die reden met AstraZeneca. Denemarken 
is het enige land in Europa dat met beide vaccins is gestopt. Wat drijft de Deense 
voorzichtigheid? 
 
In een persbericht schrijft de Deense Gezondheidsautoriteit dat de voordelen van het 
coronavaccin niet opwegen tegen de kans op ernstige bijwerkingen. Het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) concludeerde twee weken terug het tegenovergestelde: de 
voordelen van het vaccin zouden wél opwegen tegen de bijwerkingen. 
 
De kans op bijwerkingen is immers zeer klein, aldus het EMA. In de Verenigde Staten, waar 
de bijwerkingen voor het eerst opdoken, kregen op zeven miljoen prikken vijftien mensen 
ernstige trombose na hun inenting, soms met de dood tot gevolg. De bijwerkingen treffen 
vooral jonge vrouwen. Ook de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten kwamen na onderzoek 
tot de conclusie dat één op de pakweg vijfhonderd duizend een acceptabel risico is. 
 
De Denen, die eerder al afscheid namen van AstraZeneca vanwege de bijwerkingen, zijn niet 
bereid die risico’s te nemen. Omdat het gewoonweg niet hoeft, stelt de gezondheidsautoriteit 
van het land. 
 
De beslissing om te stoppen heeft namelijk vooral effect op jongere leeftijdsgroepen; zij krijgen 
hun vaccinatie nu later dan gepland. Maar zij hebben ook veel minder kans om ernstig ziek 
te worden van het coronavirus, zegt Helene Probst, adjunct-directeur van de Deense 
Gezondheidsautoriteit. 
 
Bovendien loopt het vaccinatieprogramma met de andere vaccins op rolletjes, zegt de 
gezondheidsautoriteit. Onlangs kreeg het land, net als andere EU-lidstaten, extra vaccins van 
Pfizer. De farmaceut leverde eerder dan verwacht. Voor Denemarken betekent dit 650 duizend 
extra vaccins in het tweede kwartaal. 
 
Daar komt bij dat Denemarken het coronavirus goed onder controle heeft. Volgens Rudi 
Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde in Kopenhagen, is ‘de intensiteit van de 
epidemie beduidend lager dan in Nederland’. Vorig jaar, tijdens de eerste golf van het 
coronavirus, was Westendorp een aantal maanden adviseur voor de Deense overheid in het 
Outbreak Management Team (OMT). Destijds wisten de Denen het virus ook goed te 
beteugelen. 
 
Die trend heeft zich doorgezet. ‘Er zijn al twee à drie maanden vijf- tot zeshonderd 
besmettingen per dag’, schrijft Westendorp per mail. In het land met 5,8 miljoen inwoners, 
eenderde van de Nederlandse bevolking, zijn rond de 25 ziekenhuisopnamen per dag. In totaal 
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liggen er 200 mensen in het ziekenhuis, waarvan 25 op de ic. Denemarken telt duizend ic-
bedden. Van overbelasting van de zorg is dus geen sprake, bovendien sterven dagelijks nog 
slechts enkele Denen aan het virus. ‘Men kan zich het een en ander permitteren.’ 
 
De gehele vaccinatiecampagne loopt naar verwachting twee tot vier weken vertraging op. Op 
22 augustus moeten de Denen zijn gevaccineerd, nu staat de teller nog op 11,5 procent van 
de bevolking. Vanuit de Deense politiek klinken voornamelijk instemmende geluiden over het 
besluit. Een aantal Deense politici maakte zich wel hard voor een model waarbij mensen zich 
alsnog vrijwillig kunnen aanmelden voor een prik. 
 
Camilla Foged, hoogleraar farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit van 
Kopenhagen, zei tegen de Deense krant Berlingske dat het Scandinavische land in de 
gelukkige positie verkeert nee te kunnen zeggen tegen zowel AstraZeneca als Janssen. Voor 
Nederland blijft vaccineren ‘gezien de zeldzaamheid van de bijwerkingen’ het beste, denkt 
Westendorp. ‘De infectiedruk is aanzienlijk hoger.’ 
 
Minister Hugo de Jonge zei onlangs geen enkele reden te zien om met het Janssen-vaccin te 
stoppen of het voor bepaalde groepen aan banden te leggen, zoals met AstraZeneca. Zonder 
Janssen loopt de Nederlandse vaccinatiecampagne naar verwachting spaak; het in Leiden 
ontwikkelde vaccin is een steunpilaar van de vaccinatiestrategie voor volwassen tussen de 18 
en 65 jaar. Er zijn 11,3 miljoen doses van besteld. Bron: De Volkskrant, 3 mei 2021.  
 
 

Nederland wil doses Janssen vaccin die Denemarken niet meer wil 
 
Nederland wil doses van het Janssen-vaccin hebben die zijn toebedeeld aan Denemarken. Dat 
laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten. Denemarken besloot 
onlangs om het Janssen-vaccin niet meer deel te laten uitmaken van zijn 
vaccinatieprogramma, vanwege de kans op een zeer zeldzame bijwerking na toediening van 
het vaccin. 
Wat de Denen willen doen met hun voorraad, en toekomstige leveringen, is nog onzeker. 
Mogelijk wordt het nog verstrekt aan Denen die zich er zelf voor melden, maar dat is nog 
onduidelijk. 
 
Mochten de Denen hun Janssen-vaccins willen afstaan aan andere landen, dan wordt eerst 
op Europees niveau geïnventariseerd wie er interesse heeft. Daarna kan er dan naar rato 
een herverdeling worden gemaakt. Polen heeft ook aangegeven de Deense doses wel te willen. 
Bron: AD, 5 mei 2021.  
 
 

Denen met coronapaspoort kunnen weer naar sportschool, bioscoop en 
theater 
 
Denen met een coronapas kunnen sinds donderdag weer naar de sportschool, de bioscoop of 
het theater. Restaurants, musea en kappers waren al toegankelijk met zo'n certificaat dat 
aangeeft of iemand is gevaccineerd, recent negatief is getest op het coronavirus of is hersteld 
na een besmetting. 

De pas werd in maart gelanceerd, toen dierentuinen weer open mochten. Geleidelijk kunnen 
de Denen weer terug naar het leven van voor de pandemie. Cafés en restaurants zijn sinds 
een week of twee weer toegankelijk met de pas. 

‘Het is een enorm succes omdat het de economie weer opgang brengt en een impuls geeft aan 
het testen’, aldus de chef toerisme van de Deense Kamer van Koophandel. De pas wordt vooral 
digitaal gebruikt op mobiele telefoons, maar is ook beschikbaar in papieren vorm. Bron: AD, 
6 mei 2021. 
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De Plus-vestiging die als ’proeflaboratorium’ fungeerde voor een onderzoek naar de effecten 
van coronamaatregelen meldt dat verreweg de meeste klanten slechts ’vluchtig’ contact met 
elkaar hebben. Het risico op een besmetting zou gezien de richtlijnen van het RIVM daardoor 
klein zijn. Dat meldt supermarktondernemer André Van Reijen na een eerste presentatie van 
de resultaten. 

Veel klanten in de Veldhovense super kregen vanwege het onderzoek een sensor om. Zo 
konden onderzoekers van onder meer de Universiteit van Amsterdam, Smart Distance Lab en 
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitlezen hoe bezoekers zich gedragen en 
bewegen. 

‘Het mooie is dat bevestigd wordt wat wij als supermarktbranche al langer riepen: dat 
contacten in de supermarkt vluchtig zijn, op de mensen na die een praatje met elkaar maken. 
Uit het onderzoek blijkt dat vijfennegentig procent van de contacten korter dan vijf seconden 
duurt, dus als je dat afzet tegen het uitgangspunt van de GGD dat vijftien minuten contact 
binnen anderhalve meter een risico vormt, is dat gunstig’, zegt leidinggevende Van Reijen in 
een reactie tegen Omroep Veldhoven. 

Opvallend: het effect van eenrichtingsverkeer is volgens de eerste resultaten verwaarloosbaar. 
Het volledige onderzoek wordt nog naar buiten gebracht. Bron: De Telegraaf,  5 mei 2021.   

Afgelopen woensdag zijn in Argentinië 633 mensen overleden aan de 

gevolgen van corona 

In Argentinië zijn woensdag 633 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, een 
record voor het Zuid-Amerikaanse land. 

In totaal vielen in Argentinië al 65.865 dodelijke slachtoffers, wat overeenkomt met een 
sterftecijfer van 1.422 per miljoen inwoners. Argentinië staat daarmee op de zesde plaats van 
Latijns-Amerikaanse landen. Wereldwijd staat het land op plaats dertig. 
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In de afgelopen 24 uur werden 24.079 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat het totaal 
op meer dan drie miljoen brengt. Argentinië heeft ongeveer 45 miljoen inwoners. 

Sinds half april heeft de regering extra maatregelen genomen om de besmettingen naar 
beneden te krijgen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn momenteel bijna 7 op de 
10 bedden op de intensive care bezet, in de grote steden loopt dat zelfs op tot 75 procent. 

Van de 45 miljoen inwoners in Argentinië hebben ongeveer 7,4 miljoen mensen een eerste 
vaccindosis gekregen, bijna 1,2 miljoen inwoners zijn volledig gevaccineerd. Bron: AD, 6 mei 
2021.  

 

Kinderombudsvrouw: middelbare scholen en mbo’s open na de 
meivakantie 

De middelbare scholen en mbo's moeten zo snel mogelijk weer volledig open, het liefst al gelijk 
na de meivakantie. Die oproep aan het kabinet doet Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer 
in NRC. ‘Laten we alsjeblieft proberen om jongeren tot aan de zomer nog een béétje 
structuur te bieden.' 

Volgens de Kinderombudsvrouw wordt er vooral gesproken over de gesloten winkels en 
terrassen, maar wordt er in de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) en in de 
coronapersconferenties van de regering veel te weinig rekening gehouden met de belangen van 
de jeugd. 

Studenten in het mbo en hoger onderwijs mogen nog maar een dag per week naar school en 
leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten gemiddeld drie dagen per week thuis. Kalverboer 
signaleert een stille ramp onder kinderen en jongeren. ‘Dit beleid treft op de lange termijn 
vooral kinderen en jongeren.' 

‘Zij hebben zich op een cruciale leeftijd niet op een normale manier kunnen ontwikkelen 
door sociale isolatie en gebrek aan structuur. Dat kan leiden tot mentale problemen. En hoe 
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eerder je daar in je leven mee te maken krijgt, hoe groter de invloed is op de rest van je leven. 
Daar maak ik me enorme zorgen over.' Bron: AD, 6 mei 2021.   

LAKS: open de scholen in het voortgezet onderwijs 

Open de scholen in het voortgezet onderwijs weer volledig op 25 mei, de dag na Pinksteren. 
Die oproep doen LAKS en de VO-raad aan het kabinet. Dat kan volgens hen alleen als de 1,5 
meter-maatregel voor leerlingen onderling verdwijnt.  

Voorwaarde voor het loslaten van de afstandsregel is dat het aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnamen verder afneemt. Dit is volgens LAKS en de VO-raad een reële 
verwachting nu de vaccinatiegraad oploopt. Bovendien is het belangrijk dat zelftesten voor 
alle leerlingen ter beschikking komen, zodat zij zich twee keer per week preventief kunnen 
testen. Hier zijn vergevorderde plannen voor.  

Bij het pleidooi gaan LAKS en de VO-raad ervan uit dat de 1,5 meter-regel van kracht 
blijft tussen leerlingen en onderwijspersoneel, en onderwijspersoneel onderling. Bron: AD, 11 
mei 2021. 
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Thuiswerken combineren met parttime bezoek aan kantoor 

Google verwacht dat ongeveer twintig procent van het personeelsbestand nog steeds op 
afstand zal blijven werken als na de crisis de kantoren weer worden geopend. Daarnaast zal 
ongeveer zestig procent het thuiswerken combineren met een parttime bezoek aan kantoor. 

Waar het bedrijf voorheen een streng beleid hanteerde om op kantoor te komen werken, 
kondigde Google woensdag aan dat beleid te willen versoepelen. ‘De toekomst is flexibiliteit', 
zo schreef CEO Sundar Pichai in een e-mail aan zijn werknemers, die ook op de website van 
Google werd geplaatst. 

De meeste van de 135.000 medewerkers van Google kunnen tot en met september van dit jaar 
vanuit huis blijven werken. Het bedrijf dat gevestigd is in Mountain View, Californië, zal ook 
doorgaan met het aanbieden van extra ‘reset’ dagen - vrije dagen om de pandemie het hoofd 
te bieden. 

Google was vorig jaar een van de eerste grote technologiebedrijven die aan het begin van de 
pandemie zijn werknemers opdroeg om thuis te werken. Andere techreuzen, zoals Facebook 
en Twitter, hebben aangekondigd dat mensen na de pandemie nog steeds permanent 
thuis kunnen blijven werken als hun baan het toelaat. Bron: AD, 6 mei 2021. 

A hybrid approach to work 

We’ve spent the last year focused on supporting employees during the pandemic. I hope the 
extra benefits such as Carer’s Leave, the work-from-home allowance, the extra reset days, 
and the ability to work from wherever you need have been helpful in getting through this 
tough time. 
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And we’re not through it yet. It’s heartbreaking to see COVID surging in places like  India, 
Brazil, and many others around the world. If you live in one of these places, please focus on 
taking care of yourselves and your loved ones right now. We are here to support however we 
can.  

In other areas, conditions are less dire and people are beginning to open up their lives and 
think about returning to the office. In fact, in places where we’ve been able to reopen Google 
offices in a voluntary capacity, we’ve seen nearly 60% of Googlers choosing to come back to 
the office.  

For more than 20 years, our employees have been coming to the office to solve interesting 
problems — in a cafe, around a whiteboard, or during a pickup game of beach volleyball or 
cricket. Our campuses have been at the heart of our Google community and the majority of 
our employees still want to be on campus some of the time. Yet many of us would also enjoy 
the flexibility of working from home a couple days of week, spending time in another city for 
part of the year, or even moving there permanently. Google’s future workplace will have room 
for all of these possibilities.  

Over the last year, a team within REWS has been reimagining a hybrid workplace to help us 
collaborate effectively across many work environments. They’re testing new multi-purpose 
offices and private workspaces, and working with teams to develop advanced video technology 
that creates greater equity between employees in the office and those joining virtually. All of 
these efforts will help us work with greater flexibility and choice once we’re able to return to 
our offices globally.  Bron:  Sundar Pichai, CEO of Google and Alphabet, 5 mei 2021.  

 
 

In België is de grens van één miljoen coronabesmettingen overschreden 

In België is de grens van één miljoen coronabesmettingen overschreden. Dat blijkt donderdag 
uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Sinds het begin van de pandemie 
in maart 2020 raakten al 1.003.746 mensen besmet. 
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Intussen heeft bijna één op de drie volwassen Belgen minstens één prik van een coronavaccin 
gekregen. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens blijft op 
weekbasis verder dalen. Bron: AD, 6 mei 2021.  
 
 

Wereldwijd twee keer zoveel mensen overleden aan coronavirus als 
officieel vermeld  
 
Wereldwijd zijn 6,9 miljoen mensen overleden aan het coronavirus. Dat is bijna twee keer 
zoveel als de officiële cijfers melden. Dat blijkt uit een analyse van het Institute of Health 
Metrics and Evaluation, onderdeel van de University of Washington School of Medicine. 

Volgens de onderzoekers is in bijna elke land sprake van onderrapportage van het aantal 
coronadoden. In de nieuwe analyse staat dat in de Verenigde Staten ruim 905.000 mensen 
zijn overleden als gevolg van het virus. Daarmee is het het zwaarst getroffen land ter wereld. 

In breder verband zijn Latijns-Amerika, Midden- en Oost-Europa en Centraal-Azië tot de 
regio's waar de meeste dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Bron: AD, 6 mei 2021.   
 
 

Update RIVM 

Het aantal nieuwe coronagevallen is voor de derde dag op rij gedaald. Tussen 
woensdagochtend en donderdagochtend zijn er bij het RIVM 6861 nieuwe coronagevallen 
geregistreerd. Dat zijn er 424 minder dan woensdag. Vergeleken met vorige week donderdag 
gaat het om een daling van 435 positieve tests. 

Ook ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is er nu sprake van een 
afname. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7172 besmettingen per 
etmaal. 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 24. Dat zijn  er evenveel 
als woensdag. 

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal heel licht gestegen, na een 
paar dagen van daling. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2551 mensen vanwege Covid-
19. Dat zijn er zes meer dan op woensdag, maar ruim negentig minder dan afgelopen maandag 
en zo'n 150 minder dan een week geleden. 

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg naar 1744. Dat is een toename van 
29 ten opzichte van woensdag, maar een flinke daling ten opzichte van vorige week. Intensive 
cares behandelen nu 807 mensen vanwege de gevolgen van een coronabesmetting, 23 minder 
dan op woensdag. 

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de afgelopen 
week 2019 nieuwe patiënten opgenomen, gemiddeld 288,4 per dag, en dat is het laagste peil 
in ongeveer drie weken.  Bron: AD, 6 mei 2021.   
 
Het aantal sterfgevallen is vorige week verder gestegen en is wederom hoger dan te 
verwachten valt in deze tijd van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Er overleden vooral veel 65- tot 80-jarigen, maar ook onder mensen van onder de 65 
jaar was het sterftecijfer hoger dan normaal. 
 
Vorige week overleden naar schatting 3150 mensen. Dat zijn er zo'n 250 meer dan te 
verwachten valt in deze tijd van het jaar. Het aantal sterfgevallen is al weken hoger dan 
normaal. Het valt in de lijn der verwachting dat het sterftecijfer soms wat hoger is en soms 
wat lager. Maar deze week is het aantal overlijdens volgens de onderzoekers voor het eerst in 
maanden hoger dan te verklaren valt door dit soort gebruikelijke fluctuaties. ‘Op basis van de 
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schatting is er dus oversterfte', schrijven zij. Dat was voor het laatst zo in de derde week van 
dit jaar. 
 
Het CBS weet nog niet waaraan deze mensen zijn overleden. Deze gegevens krijgt het bureau 
pas later. Wel weten de statistici dat de oversterfte tijdens eerdere golven van het 
coronavirus volledig was toe te schrijven aan Covid-19. 
 
De vorige keer dat er sprake was van oversterfte, was dit met name te merken bij ouderen en 
ontvangers van langdurige zorg. Nu ligt het aantal sterfgevallen bij 80-plussers en 
zorgontvangers op een gebruikelijk niveau. Deze groepen waren ook vroeg aan de beurt met 
vaccineren. Bron: AD, 7 mei 2021.  
  

 
 

Coronacijfers laten heel voorzichtig verbetering zien 

De coronacijfers lijken heel voorzichtig de goede kant op te gaan. Het aantal besmettingen ligt 
over de afgelopen zeven dagen bijna zeven procent lager dan in de week daarvoor. Ook het 
aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt iets. Het zijn er nu op de verpleegafdelingen 
gemiddeld 241 per dag, dat waren er een kleine week geleden nog 267 per dag. Alleen op de 
ic's gaat het nog niet beter. 

Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur 6861 nieuwe besmettingen. Dat zijn er bijna 500 
minder dan gisteren, en ook 500 minder dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen. 
Per dag worden nu gemiddeld 7213 positieve tests genoteerd. Dat waren er vorige week 
donderdag nog 7726. Op het (voorlopige) hoogtepunt van de derde golf, twee weken geleden, 
waren dat er ruim 8300 per dag. Ten opzichte van toen bedraagt de daling zo'n 13 procent. 

Het RIVM gaf afgelopen dinsdag wel een waarschuwing bij de iets betere cijfers. Minder 
mensen gaan namelijk naar de teststraat, en de oorzaak daarvan is niet helemaal duidelijk. 
Mogelijk is er een link met de meivakantie, merkte de rijksdienst toen op. 

Toch gaat het ook in de ziekenhuizen langzaam wat beter. De huidige instroom op de 
verpleegafdelingen is tien procent lager dan eind april. Op de intensive care is nog geen 
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verbetering zichtbaar. Met gemiddeld 47 nieuwe coronapatiënten op de ic per dag, is het 
niveau precies gelijk aan dat van vorige week. De instroom op de ic's is al weken vrij stabiel, 
op een erg hoog niveau.  

Er liggen nu 807 coronapatiënten op de ic, ongeveer evenveel als vorige week. Op de 
verpleegafdelingen liggen 1744 mensen met corona, bijna 150 minder dan een week geleden. 

De vraag is of de versoepelingen van eind april effect gaan hebben op de cijfers. Het Outbreak 
Management Team heeft in elk geval al laten weten verdere versoepelingen pas verstandig te 
achten bij een daling van het aantal nieuwe patiënten op verpleegafdeling én ic’s van minstens 
twintig procent op weekbasis. Aan beide voorwaarden is nog niet voldaan. Dinsdag is de 
eerstvolgende gelegenheid om versoepelingen aan te kondigen voor de week of weken daarna.  

Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, noemt de kans klein dat 
het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten komende dinsdag met 20 procent zal zijn 
gedaald. Het aantal opnames daalt de laatste week weliswaar, maar dat kan volgens Kuipers 
ook een schommeling zijn.  

Om van een echte daling te kunnen spreken, moet het aantal ziekenhuisopnames twee weken 
op rij afnemen, stelt Kuipers. De lichte daling van afgelopen week kan daarvan een voorbode 
zijn, maar dat valt nog niet met zekerheid te zeggen. ‘In theorie kan het aantal de komende 
dagen heel sterk afnemen, maar dat lijkt niet erg waarschijnlijk’, aldus Kuipers. Hij verwacht 
namelijk juist komende dagen nog een effect van de drukte op Koningsdag terug te zien in de 
ziekenhuizen. 
 

 
 

Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, noemt de kans klein dat 
het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten komende dinsdag met twintig procent zal 
zijn gedaald. © EPA  

 
Het flink opschroeven van het aantal vaccinaties per dag heeft volgens Kuipers het grootste 
effect op de besmettings- en daarmee de ziekenhuiscijfers. ‘Maar als het snel beter weer wordt, 
kan ook dat een positieve invloed op het aantal opnames hebben.’ Voor komende dinsdag gaat 
dat echter geen verschil meer maken, omdat een daling van het aantal besmettingen pas een 
aantal weken later tot een daling in het aantal ziekenhuisopnames leidt. Bron: AD, 6 mei 
2021.  

Het aantal sterfgevallen is vorige week verder gestegen en is wederom hoger dan te 
verwachten valt in deze tijd van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Er overleden vooral veel 65- tot 80-jarigen, maar ook onder mensen van onder de 65 
jaar was het sterftecijfer hoger dan normaal. 



61 

 

Vorige week overleden naar schatting 3150 mensen. Dat zijn er zo'n 250 meer dan te 
verwachten valt in deze tijd van het jaar. Het aantal sterfgevallen is al weken hoger dan 
normaal. Het valt in de lijn der verwachting dat het sterftecijfer soms wat hoger is en soms 
wat lager. Maar deze week is het aantal overlijdens volgens de onderzoekers voor het eerst in 
maanden hoger dan te verklaren valt door dit soort gebruikelijke fluctuaties. ‘Op basis van de 
schatting is er dus oversterfte', schrijven zij. Dat was voor het laatst zo in de derde week van 
dit jaar. 

Het CBS weet nog niet waaraan deze mensen zijn overleden. Deze gegevens krijgt het bureau 
pas later. Wel weten de statistici dat de oversterfte tijdens eerdere golven van het 
coronavirus volledig was toe te schrijven aan Covid-19. 

De vorige keer dat er sprake was van oversterfte, was dit met name te merken bij ouderen en 
ontvangers van langdurige zorg. Nu ligt het aantal sterfgevallen bij 80-plussers en 
zorgontvangers op een gebruikelijk niveau. Deze groepen waren ook vroeg aan de beurt met 
vaccineren. Bron: AD, 7 mei 2021.  
 

Morgen definitief besluit over versoepeling coronamaatregelen 
 
Justitieminister Grapperhaus zegt dat de opnamecijfers van de ziekenhuizen 'de goede kant 
lijken op te gaan', maar of dat betekent dat er versoepelingen van de maatregelen mogelijk 
zijn kan hij nog niet te zeggen. Dat besluit wordt morgen pas definitief, aldus de 
bewindsman. Toch ziet Grapperhaus enige reden tot optimisme. Het heeft er 'behoorlijk wat 
schijn van' dat de opnames over hun piek zijn. 

Volgens het meest recente OMT-advies, waarop het kabinet zich verlaat wat betreft verdere 
versoepelingen, zou gekeken moeten worden of het aantal nieuwe opnames van Covid-19-
patiënten op zowel de intensive cares als andere afdelingen met ten minste twintig procent is 
gedaald. Vooralsnog is daar geen sprake van, maar het kabinet wil afwachten hoe de situatie 
morgen is 

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding lag het aantal 
opgenomen patiënten in de week tot en met zondag op zowel de IC-afdelingen als andere 
afdelingen zo'n tien procent lager. Voor de persconferentie verschijnen er ook nog gegevens 
over maandag en dinsdag. Ook komt het kabinet morgen met meer duidelijkheid over de 
mogelijkheid om van de zomer naar het buitenland te gaan.  
 
De grote vraag is of de daling in het aantal ziekenhuisopnames, die ook zorgminister De Jonge 
ziet,  'scherp genoeg' is voor versoepelingen. En mochten die er komen, dan mogen die niet 
leiden tot 'versloffen van gedrag', zoals gebeurde rond Koningsdag en de feesten die 
voetbalsupporters vierden. 
 
‘De GGD heeft sinds Koningsdag aanzienlijk meer clusters te verwerken in het bron- en 
contactonderzoek dan daarvoor. Dus wat we moeten doen is met elkaar weliswaar heel 
voorzichtig stappen zetten in de versoepeling, maar wel echt oppassen dat die versoepelingen 
niet leiden tot versloffing van ons gedrag’, aldus De Jonge. 
Op dit moment zou nog één op de honderd mensen het virus bij zich dragen, weet de minister. 
‘Dat is natuurlijk geen situatie waarin je veilig weer kunt staan hossen op een plein.’ Qua 
besmettingsgraad staat Nederland er, in vergelijking met andere Europese landen, momenteel 
'niet goed op', zegt De Jonge.  
 
Als dat zo blijft, kan het zijn dat andere landen Nederlanders ook deze zomer zullen weren. 
De kans dat Nederland op vakantie naar het buitenland kan, zal groter worden als het aantal 
besmettingen en de druk op de zorg verder afneemt. Daardoor krijgt het personeel meer lucht 
en kunnen uitgestelde operaties worden hervat. Bron: AD, 10 mei 2021.   
 

 
 



62 

 

Kabinet wil wel versoepelen, maar beslist pas volgende week definitief 
 
Of dierentuinen, sportscholen en pretparken inderdaad 18 mei open kunnen, maakt het 
kabinet pas komende maandag definitief bekend. Het voornemen om ‘stap 2' van het 
openingsplan te zetten is er wel nu de piek van de ziekenhuisopnames voorbij lijkt, maar 
betrokkenen willen eerst zien of de daling werkelijk doorzet.  
 
Dat bevestigen ingewijden. Morgenavond is er wel een persconferentie over de nieuwe 
versoepelingen en de mogelijkheden voor de zomervakantie, maar de voornemens zijn 
voorwaardelijk: pas als de daling van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames doorzet, hakt 
het kabinet maandag 17 mei de knoop door, meldt een bron. ‘We willen stap twee zetten, mits 
de daling aanhoudt. Dal zal de boodschap morgen worden.’  
 
Stap twee uit het openingsplan betekent dat ‘doorstroomlocaties’ als attractieparken en 
dierentuinen onder voorwaarden opengaan, dat binnensporten (zoals fitness) mogelijk wordt, 
teamsporten buiten weer mogen, openluchttheaters ruimte krijgen en dat er mogelijk weer 
meer mogelijk wordt voor buitenhoreca, bijvoorbeeld ruimere openingstijden. Ook de 
sekswerkers zouden weer aan de slag kunnen, meldt een ingewijde.  
 
Het Outbreak Management Team (OMT) wil liefst een daling van twintig procent zien bij de 
ziekenhuisopnames. De vraag is of die drempel deze week gehaald wordt en of het kabinet dat 
percentage exact zo overneemt. Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares 
is vandaag wel voor de vijfde dag op rij gedaald, met 10 patiënten, tot 757 in totaal. Momenteel 
ligt het aantal nieuwe opgenomen coronapatiënten gemiddeld zo'n tien procent lager dan een 
week eerder. Het aantal nieuwe coronagevallen lag met 5910 vandaag ook flink onder het 
weekgemiddelde.  
 
Na overleg op het ministerie van Algemene Zaken zei demissionair minister Ferdinand 
Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) vanmiddag daarom dat de cijfers ‘toch wel een 
goede kant op lijken te gaan.’ Wel waarschuwde zijn collega Hugo de Jonge (Volksgezondheid, 
CDA) dat versoepelen niet ‘tot versloffen’ mag leiden: ‘De GGD heeft sinds Koningsdag 
aanzienlijk meer clusters te verwerken in het bron- en contactonderzoek dan daarvoor. Dus 
wat we moeten doen is met elkaar weliswaar heel voorzichtig stappen zetten in de 
versoepeling, maar wel echt oppassen dat die versoepelingen niet leiden tot versloffing van 
ons gedrag’, zei De Jonge.  
 
Volgens modellen van het RIVM zou de piek van de derde golf in de ziekenhuizen de eerste 
week van mei voorbij zijn. Dat lijkt aardig te stroken met de praktijk, maar betrokkenen 
waarschuwen dat de grafieken soms na een dip weer omhoog schieten: ‘Je wilt zekerder zijn 
dat het een daling is en geen zaagtand terug omhoog wordt’, zegt een bron. Daarom koopt het 
kabinet nu meer tijd voor het definitieve besluit en bouwt het een ‘noodrem-optie’ in op 
maandag.  Bron: AD, 10 mei 2021. 
 
 

Update RIVM 
 
Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is opnieuw gedaald, met 10 
patiënten. Op dit moment liggen er 757 patiënten met corona op de ic's, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding vandaag. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal 
coronapatiënten op de ic's afneemt. 

Het aantal Covid-19-patiënten op de verpleegafdelingen nam wel toe, met 62. In totaal liggen 
nu 2487 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 52 meer dan een 
dag eerder. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten blijft nu al wel voor de derde dag op 
rij onder de 2500. Ook vergeleken met vorige week maandag en de drie maandagen ervoor is 
het totale aantal opnames gedaald. 
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Naast het aantal mensen dat op dit moment in de ziekenhuizen ligt, is ook het aantal nieuwe 
opnames per dag van belang. Op de intensive cares lijkt het aantal nieuwe opnames te 
dalen. Gemiddeld werden er afgelopen zeven dagen 39 nieuwe coronapatiënten per dag 
opgenomen op de ic's en dat zijn er 9 minder dan de week ervoor. Op de verpleegafdelingen is 
hetzelfde te zien. Het gemiddelde aantal nieuwe opnames van coronapatiënten per dag was 
daar afgelopen week 228, een daling van 31 opnames vergelijken met een week eerder. 

Volgens het LCPS neemt de totale ziekenhuisbezetting komende periode 'langzaam verder af'. 
De bezetting op de intensive cares is volgens het LCPS stabiel, maar hoog, waardoor de 
reguliere zorg nog steeds onder druk staat. 

Afgelopen etmaal zijn er 5910 nieuwe besmettingen vastgesteld, meldt het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 768 minder dan gisteren. Voor een maandag is 
dat het laagste aantal sinds 5 april. Ook het gemiddelde duikt omlaag. Gisteren nam het 
aantal ook af, met 787.   

Op maandagen en dinsdagen zijn er doorgaans minder positieve gevallen dan later in de week. 
Dat komt doordat in de weekeindes minder mensen zich laten testen op het coronavirus. 

In de afgelopen zeven dagen zijn 49.357 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. Dat komt neer op gemiddeld 7051 per dag. Dat is het laagste cijfer 
sinds 2 mei, maar toen was er sprake van een storing. In de week tot aan zondag werden 
gemiddeld meer dan 7500 coronabesmettingen per dag vastgesteld. Bron: AD, 10 mei 2021. 

LNAZ: situatie in ziekenhuizen laat volgende week volgende stap toe 

‘De coronasituatie in de ziekenhuizen gaat de goede kant uit’, zegt voorzitter Ernst Kuipers 
van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). ‘We hebben duidelijk de bocht gemaakt en zien 
de curve afbuigen’, aldus de bestuurder van het Erasmus MC, die namens de hele acute 
zorgsector spreekt. ‘De ruimte voor versoepelingen is wel nog altijd beperkt’, voegt Kuipers 
eraan toe. Hij denkt dat het wel mogelijk zal zijn om volgende week een volgende stap te zetten, 
zoals het kabinet wil doen als de gunstige ontwikkelingen doorzetten. 

In de afgelopen week daalde de instroom van nieuwe coronapatiënten met twaalf procent. De 
totale bezetting van ziekenhuisbedden door mensen met Covid-19, die altijd wat achterligt op 
de instroom, is in een week tijd met zes procent gedaald. ‘Dit is een goed teken’, stelt Kuipers 
tevreden vast. Hij vindt het een goede zaak dat het kabinet nog tot volgende week afwacht met 
een definitief besluit over verdere versoepeling van de coronamaatregelen. ‘Je houdt dan een 
slag om de arm voor het geval dat de daling toch niet doorzet.’ 

Gemiddeld komen de laatste dagen zo'n 275 coronapatiënten het ziekenhuis binnen. Dat 
waren er eerst nog meer dan 300. Ondanks de daling liggen wel nog steeds bijna 2500 mensen 
met Covid-19 in de ziekenhuizen. ‘Het is wel nog steeds op een hoog niveau’, beaamt Kuipers. 
‘Die daling hebben we echt nodig, we moeten de capaciteit gebruiken voor het inhalen van alle 
non-Covidzorg. Die is nu als een boeggolf voor ons uitgeduwd.’ Bron: AD, 10 mei 2021. 

 

Rusland keurt lightversie vaccin Sputnik-V goed 

De Russische autoriteiten hebben een lightversie goedgekeurd van het Russische 
coronavaccin Sputnik-V. De lichtere variant van het middel bestaat niet uit twee, maar uit één 
dosis. 

Sputnik Light is vooral bedoeld voor de export. De Russen zien het als een oplossing voor 
landen met een groot aantal besmettingen om zo snel mogelijk mensen minder vatbaar voor 
het coronavirus te maken. Het middel zou voor bijna tachtig procent effectief zijn. Een dosis 
gaat minder dan tien dollar kosten. Bron: AD, 6 mei 2021. 
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Eva Van Esch verlaat Tweede Kamer om in quarantaine te gaan 

Partij voor de Dieren-Kamerlid Eva van Esch heeft vandaag het debat over test- en 
vaccinatiebewijzen vroegtijdig verlaten, omdat zij in quarantaine moet. Dat meldde 
commissievoorzitter Fleur Agema vlak voordat het debat werd geschorst. 

Volgens een woordvoerder van de partij is Van Esch in contact geweest met iemand die positief 
is getest. Ze heeft zelf geen klachten. 

Het is niet de eerste keer dat iemand vroegtijdig een Tweede Kamerdebat heeft moeten verlaten 
om in quarantaine te gaan. Eerder overkwam dat demissionair minister Arie Slob (Onderwijs 
en Media). Die moest toen weg uit een debat over de mediawet omdat hij in contact was 
geweest met een besmette medewerker. Ook hij had toen geen klachten.  Bron: AD, 6 mei 
2021. 

 

@ ANP — Eva van Esch (PvdD) tijdens het wetgevingsoverleg in de Troelstrazaal 

 

Letterenfonds helpt getroffen boekwinkels 

Het Nederlands Letterenfonds, bemiddelaar de Schrijverscentrale en de Koninklijke 
Boekverkopersbond gaan de door de coronacrisis ook zo getroffen boekhandels helpen 
met een extra steunmaatregel. Nu de boekenwinkels weer open mogen, kunnen ze tot 1 juli 
goedkoper een of meer auteurs boeken voor een optreden, op locatie, online of allebei. 

Het Letterenfonds subsidieert het honorarium voor de schrijvers tot maximaal vijfhonderd 
euro per optreden. Ook krijgt de winkel van de Boekverkopersbond een extra bijdrage van 
vijfhonderd euro voor de organisatie. Met steun geboekte optredens kunnen ook na 1 juli 
plaatshebben. 

Er is budget voor minimaal 150 schrijversoptredens in 100 boekhandels. Bron: AD, 6 mei 
2021.   
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Air France-KLM blijft geld verliezen 

Air France-KLM blijft als gevolg van de coronacrisis maar geld verliezen. De 
luchtvaartmaatschappij sloot het eerste kwartaal van 2021 met een verlies van 1,5 miljard 
euro. Door de crisis bleven reizigers weg. Ook reisrestricties en lockdownmaatregelen deden 
de prestaties van de onderneming geen goed. 

Het verlies was kleiner dan de 1,8 miljard euro na de eerste drie maanden van 2020. Destijds 
maakte het bedrijf ook kosten voor ongunstige brandstofovereenkomsten, uitgestelde 
belastingvorderingen en afschrijvingen voor het eerder uit de vloot halen van de iconische 
Boeing 747-toestellen. 

Topman Benjamin Smith benadrukte dat Air France-KLM wereldwijd last blijft houden van 
de beperkingen. Evengoed lukte het volgens hem om de kosten onder controle te houden. 
Door de extra steun aan Air France van bij elkaar drie miljard euro, waar onlangs een akkoord 
over werd bereikt, lukt het de onderneming sowieso om de zomermaanden door te komen. 
KLM vroeg nog geen extra steun aan. Vorig jaar stonden Nederland en Frankrijk al garant 
voor 10,4 miljard euro aan leningen en garanties. Bron: AD, 6 mei 2021.  

 

EU helpt KLM met vijf miljoen euro 

De Europese Commissie wil 5 miljoen euro uittrekken om KLM-personeel dat vanwege de 
coronacrisis is ontslagen aan een nieuwe baan te helpen. Het geld is bedoeld om 1200 
ontslagen werknemers om te scholen of te helpen een eigen zaak te beginnen, meldt de 
commissie. 

De EU-landen en het Europees Parlement moeten nog wel met het plan instemmen. Bron: 
AD, 6 mei 2021.  
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ANVR wil dat Koolmees uitvoering TONK (steunregeling) herziet 

 
Reisbrancheorganisatie ANVR wil dat demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) 
de uitvoering van de coronasteunregeling TONK herziet. Deze regeling moet mensen die 
wegens de coronapandemie minder inkomen hebben ondersteunen in hun vaste woonlasten, 
maar gemeenten verschillen sterk in hoe ze hiermee omgaan. 
 
Gemeenten bepalen zelf hun beleid omtrent de regeling, die voluit Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten heet. Daardoor kunnen soortgelijke gevallen in de ene gemeente leiden 
tot financiële steun en in de andere tot afwijzing. Kleine reisondernemers komen daardoor in 
de problemen, zegt de ANVR. Volgens de vereniging communiceren gemeenten bovendien vaak 
onduidelijk of zelfs niet waarom ze een aanvraag weigeren. 
 
Eerder bleek al dat de TONK-regeling veel minder werd aangevraagd dan verwacht. Een 
woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zei toen dat ‘de 
bekendheid van de TONK nog wel om een extra duwtje vraagt’. Koolmees beloofde meermaals 
de gemeenten op te roepen de steun zo ruimhartig mogelijk toe te kennen, maar voegde 
daaraan toe dat hij gemeenten niet kan dwingen soepele regels te hanteren. Bron: AD, 6 mei 
2021.  
 

VK raakt achterop als quarantaine-vrij reizen niet wordt toegestaan 
 
Groot-Brittannië raakt qua reizen achterop als de Britse regering niet toestaat dat binnen 
Europa quarantaine-vrije reizen worden uitgevoerd. Daarvoor waarschuwt topman Johan 
Lundgren van prijsvechter easyJet.  
 
Groot-Brittannië maakt op vrijdag zijn ‘groene lijst’ bekend van regio's met een laag risico, 
waar mensen naartoe zouden kunnen reizen zonder dat ze bij terugkomst in quarantaine 
hoeven. Maar naar verluidt zal maar een select aantal regio's op die lijst staan. Belangrijke 
bestemmingen zoals Spanje en Griekenland zouden nog uitgesloten zijn. Bron: AD, 6 mei 
2021.   
 

Besmetting met coronavirus daalt in VK 
 
Het Verenigd Koninkrijk heeft het Covid-alarmniveau verlaagd van vier naar drie, wat inhoudt 
dat de het aantal besmettingsgevallen niet langer exponentieel toeneemt. ‘Dankzij het publiek 
dat zich aan de maatregelen houdt en de zichtbare impact van het vaccinatieprogramma gaan 
het aantal besmettingen en sterfgevallen gestaag omlaag en neemt de druk op de 
ziekenhuizen af’, luidt het in een gezamenlijke verklaring van de Britse gezondheidsdiensten. 
‘Omdat het virus nog steeds rondgaat en er dagelijks mensen mee besmet raken en het 
verspreiden moeten we waakzaam blijven. Dit blijft wereldwijd een grote pandemie.' Bron: AD, 
10 mei 2021.  
 

Versoepelingen coronamaatregelen in VK stap op weg naar normaal leven 
 
De Britse premier Boris Johnson noemt de komende versoepelingen van de 
coronamaatregelen een 'zeer aanzienlijke stap' op de weg naar een normaal leven. De 
regeringsleider bevestigde maandag dat de Engelsen het vanaf 17 mei weer wat makkelijker 
krijgen in de strijd tegen het coronavirus. 

Familieleden en beste vrienden mogen elkaar dan weer knuffelen. ‘Maar wel voorzichtig en 
met gezond verstand’, aldus Johnson. In huis mag je met zes personen of twee huishoudens 
samen zijn, buiten met maximaal dertig. Daarnaast kunnen restaurants, cafés en pubs hun 
klanten weer binnen bedienen. Ook bioscopen, musea en theaters heropenen de deuren en 
concerten kunnen weer, met een beperkt aantal toeschouwers. 

De versoepelingen van 17 mei zijn de derde fase in het vierstappenplan dat Johnson eerder 
dit jaar presenteerde. De premier hield maandag vast aan de verwachting dat op 21 juni een 
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einde kan komen aan de meeste coronabeperkingen, zoals de algemene regel om 1 meter 
afstand te houden. Maar hij benadrukte dat het belangrijk is voorzichtig verder te gaan. Bron: 
AD, 10 mei 2021. 

Herstel winkelverkoop in eurozone 
 
De winkelverkopen in de eurozone hebben ook in maart herstel getoond. Daarmee zet de 
stijgende trend van een maand eerder door, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. 
Met name non-foodwinkels wisten de verkopen op te voeren. Daarnaast werden door 
winkelbedrijven ook iets meer levensmiddelen verkocht. De verkoop van brandstoffen voor 
auto's daalde op maandbasis.  
 
Op maandbasis stegen de verkopen in de eurozone met 2,7 procent. Ten opzichte van een jaar 
eerder lagen de winkelverkopen in de eurolanden in maart 12 procent hoger. Daarbij moet 
worden aangetekend dat de verkopen vorig jaar werden geraakt door de maatregelen om 
verspreiding van het virus te voorkomen, waardoor niet-essentiële winkels moesten sluiten. 
 
Voor de gehele Europese Unie klommen de verkopen in maart met 2,9 procent op maandbasis. 
Op jaarbasis ging het om een stijging met 11,6 procent. Bron: AD, 6 mei 2021. 
 
 

Regiocup senioren gaat niet door 
 
De KNVB Regiocup voor senioren gaat dit seizoen niet door. Volgens de voetbalbond is het 
evenement door tijdgebrek niet meer haalbaar. 
 
De KNVB lanceerde de Regiocup in februari van dit jaar, als evenement voor 
amateurvoetballers die uitkomen in de zogenoemde B-categorie. Het was een alternatief voor 
de wegens de coronacrisis afgebroken competities in het reguliere seizoen. Het ging 
om kleinschalige en regionale toernooien voor amateurverenigingen, met minder lange 
reisafstanden en de kans op lokale derby's. Bron: AD, 6 mei 2021. 
 

Jaap Van Dissel ontvangt Akademiepenning 
 
Jaap Van Dissel, RIVM-directeur en hoogleraar interne geneeskunde en infectieziekten aan 
de Universiteit Leiden, ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW). Volgens de jury krijgt hij de prijs voor de wijze waarop 
hij tijdens de corona-epidemie de minister van Volksgezondheid en het crisisteam van de 
overheid heeft geadviseerd over de bestrijding van Covid-19. Van Dissel krijgt de 
onderscheiding op 31 mei. 
 
‘Als voorzitter van het landelijke Outbreak Management Team heeft Van Dissel zich vanaf het 
begin van de pandemie met tomeloze energie en bewonderingswaardige rust ingezet om 
politiek en publiek te informeren over de wetenschappelijke kennis over Covid-19. Dat doet 
hij in een zich snel ontwikkelende crisis, en onder druk van discussies in politiek, samenleving 
én wetenschap’, aldus de KNAW. 
 
De Akademiepenning wordt eens in de twee jaar toegekend aan een persoon die zich heeft 
ingezet voor de bloei van de wetenschap in Nederland. Eerdere winnaars van de penning waren 
onder anderen universiteitshoogleraar Alexander Rinnooy Kan, bierbrouwer Alfred Heineken 
en hersenprofessor Dick Swaab. De wetenschapsprijs werd voor het eerst uitgereikt in 1983. 
Bron: AD, 6 mei 2021. 
 

Webwinkel Zalando profiteert van coronacrisis 
 
Webwinkel Zalando is een van de bedrijven die overduidelijk profiteert van de coronacrisis en 
de populariteit van onlinewinkelen. De van oorsprong Duitse onlinekledingwinkel stelde zijn 
verwachtingen voor dit jaar naar boven toe bij na een sterk eerste kwartaal. Daarin zag 
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Zalando de opbrengsten van zijn verkochte spullen, de bruto handelsopbrengsten, met bijna 
56 procent groeien tot 3,2 miljard euro.  
 
Financieel directeur David Schröder benadrukt in een toelichting dat Zalando de sterkste 
groei ooit realiseerde sinds de beursgang in 2014. Voor het hele jaar rekent Zalando, dat 
eerder al voorlopige resultaten naar buiten bracht, nu op 31 tot 36 procent groei. Dat moet 
resulteren in een brutowinst van 400 miljoen tot 475 miljoen euro. Bron: AD, 6 mei 2021. 
 

Bij ING toename vraag naar beleggingsproducten, netto winst steeg met 
vijftig procent  
 
ING heeft zijn winst afgelopen kwartaal flink opgevoerd. Het financiële concern merkte in met 
name Duitsland en België een duidelijk toename van de vraag naar beleggingsproducten en 
slaagde erin om meer inkomsten uit commissies binnen te halen. Volgens topman Steven van 
Rijswijk lukte het ING ook goed om de financiële hulp vanuit het economisch steunprogramma 
van de Europese Centrale Bank (ECB) om te zetten in leningen voor klanten.  
 
De nettowinst steeg met vijftig procent tot ongeveer één miljard euro. Daarmee presteerde de 
bank beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Er was alom wel al gerekend op een 
toename van het resultaat. In het eerste kwartaal van vorig jaar, waarmee wordt vergeleken, 
werd duidelijk dat de virusuitbraak en beperkende maatregelen grote economische 
schade zouden veroorzaken. Net als andere grote banken zag ING zich toen genoodzaakt veel 
geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald, waardoor de winst 
destijds hard daalde. Bron: AD, 6 mei 2021.  

 

 © Pedro Sluiter Foto  
 
 

Dit eetcafé sluit het terras na een week alweer: ‘Sorry lieve mensen, dit 
is niet te doen’ 
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Het terras van eetcafé De Beurs in Meppel gaat na een week alweer dicht. Uitbater Eduard 
Konijnenburg kreeg waarschuwingen van boa's en vindt het op deze manier niet te doen om 
open te blijven. 
 
Eduard Konijnenburg kan niet werken met de vele regels waar hij zich aan moet houden. 
‘Sorry lieve mensen, maar dit is niet te doen.’  

 
Het eetcafé met overdekt terras kreeg de afgelopen dagen diverse keren bezoek van 
handhavers van de gemeente Meppel. ‘Eén keer zeiden ze dat er vier mensen bij elkaar aan 
tafel zaten die nooit een huishouden kunnen zijn, terwijl wij die mensen kennen en zeker 
weten dat ze een huishouden zijn’, vertelt eigenaar Konijnenburg.  Bron: AD, 6 mei 2021. 
 
 
Romy-Lisa moet terras in winkelcentrum sluiten: ‘Ik word kapotgemaakt’ 
 
Tranen van vreugde rolden over de wangen van Romy-Lisa Verhofstadt. Zó blij was de 
eigenaresse van lunchroom Bij Jan in Nijmegen vorige week met de opening van de terrassen. 
De tranen kwamen dinsdag opnieuw. Nu van verdriet: Verhofstadt moest haar terras na nog 
geen week al afbreken van de gemeente. ‘Ik word kapotgemaakt. Waar gaat dit heen?’ 
 
Plots stonden er dinsdagmiddag toezichthouders van de gemeente voor de deur van haar zaak 
in winkelcentrum Dukenburg. Of ze haar terras kon sluiten en de gasten wilde 
wegsturen. Bron: AD, 6 mei 2021.  
 

 

Lunchroom Bij Jan moet het terras opruimen  © Foto: Bert Beelen 
 
 

Woede over ‘onverwachte’ terrascontrole: ‘De parasols moesten 
ingeklapt, dat ventileerde beter’ 
 
Gaat de NVWA zich nu ook al bemoeien met parasols? Het kwam voor horecaondernemers in 
Etten-Leur onverwachts, maar in heel het land wordt gecontroleerd. ‘Op verzoek van de 
minister-president en ook aangekondigd door minister Grapperhaus’, zegt een NVWA-
woordvoerder. 
 
Horeca-onderneemster Daisy Kerkhoffs (The Butler) kan er nog wel om lachen, want ‘het was 
te stom voor woorden.’ Maar de vlammen sloegen uit de Etten-Leurse horeca-app en 



70 

 

wethouder Vrolijk is een week later nog verontwaardigd: ‘Terrassen? Daar gaat de NVWA niet 
over.’ Bron: BN De Stem, 6 mei 2021. 
 
 

Bewoner verpleeghuis die besmet raakte na vaccinatie is overleden 
 
Een bewoner van een verpleeghuis in het Gelderse Wehl die onlangs ná vaccinatie besmet 
raakte met corona, is overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van Sensire, waar het 
verpleeghuis onder valt, na berichtgeving van Omroep Gelderland. Het is nog niet duidelijk of 
de coronabesmetting ook de oorzaak van het overlijden van de bewoner is. 
 
‘Dit zijn heel kwetsbare mensen’, aldus de woordvoerder. ‘Het komt vaak voor dat een bewoner 
overlijdt. Deze bewoner had voor de positieve coronatest al luchtwegklachten, maar het is niet 
uit te sluiten dat de besmetting een rol heeft gespeeld bij het overlijden.’ Naar de precieze 
doodsoorzaak wordt onderzoek gedaan. 
 
In het tehuis voor dementerenden brak vorige week corona uit onder de bewoners, die op één 
na allemaal al twee keer zijn ingeënt tegen het virus. Inmiddels zijn achttien van de 
negenentwintig bewoners positief getest. Ook zijn vijf medewerkers besmet, maar of zij al 
waren ingeënt kan de woordvoerder van Sensire niet zeggen. ‘Dat is medisch gevoelige 
informatie, dus dat weten wij als werkgever niet.’ De rest van de bewoners hebben lichte 
klachten.  Bron: AD, 6 mei 2021.  
 

Duitsland geeft vaccin AstraZeneca vrij voor alle volwassenen 
 
Duitsland geeft het coronavaccin van AstraZeneca vrij voor alle volwassenen. Tot nu toe werd 
AstraZeneca voornamelijk aan 60-plussers toegediend in verband met een risico op een 
zeldzame, maar gevaarlijke bijwerking bij jongere volwassenen.  
 
Gezondheidsminister Jens Spahn, die de koerswijziging bekendmaakte, hoopt dat nu meer 
volwassenen kunnen worden ingeënt. In Nederland worden uitsluitend 60-plussers met 
AstraZeneca geprikt. Bron: AD, 6 mei 2021.  

Duitsland gaat het coronavaccin Janssen alleen gebruiken voor 60-
plussers  

Duitsland gaat het coronavaccin van Janssen in principe alleen gebruiken om 60-plussers te 
vaccineren. Jongeren kunnen het middel nog op vrijwillige basis krijgen na overleg met een 
arts, hebben de minister van Volksgezondheid en de deelstaten volgens persbureau DPA 
besloten. 

Het besluit heeft te maken met potentiële bijwerkingen. Het vaccin van Janssen zou bij 
sommige mensen kunnen leiden tot een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels 
en een laag aantal bloedplaatjes. 

Denemarken besloot eerder deze maand als eerste land om helemaal te stoppen met het 
gebruik van het middel, maar veel andere landen vinden die stap te ver gaan. EMA en de 
Wereldgezondheidsorganisatie hebben Janssen goedgekeurd. Zij wijzen erop dat de 
gevaarlijke bijwerkingen nauwelijks voorkomen. 

Het vaccin van Janssen uit Leiden werd in maart goedgekeurd in de Europese Unie, dus ook 
in Duitsland. Het middel hoeft in tegenstelling tot andere in de EU gebruikte vaccins maar 
één keer te worden toegediend. Bron: AD, 10 mei 2021. 

 

 



71 

 

Anderhalve meter regel geschrapt bij stap vier versoepeling coronaregels 

Als het toegangstesten van de grond komt, kan mogelijk al bij stap vier van de versoepeling 
van de coronaregels de 1,5 meterregel op sommige plekken geschrapt worden. Dat 
zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag in de Tweede Kamer. 
Die stap wordt volgens de huidige planning, en als er geen nieuwe tegenvallers komen in het 
aantal coronabesmettingen, al in de tweede helft van juni gezet. 

De Jonge verdedigt in de Kamer het kabinetsvoorstel om het wettelijk mogelijk te maken dat 
bepaalde sectoren eerder kunnen heropenen als ze alleen mensen toelaten die kunnen 
aantonen dat ze recent negatief getest zijn op het coronavirus.  

Voor de eerstvolgende ronde versoepelingen (stap twee) zal het testen waarschijnlijk nog niet 
grootschalig ingezet kunnen worden. In de ronde daarna zouden de testen bijvoorbeeld 
gebruikt kunnen worden door restaurants als die meer gasten willen toelaten dan zonder 
toegangstesten. De Jonge erkende wel dat het testproject niet overal zin zal hebben.  

Toch kunnen toegangstesten een grote impact hebben, zei De Jonge tegen de Kamer. Zeker 
als het gaat om stappen vier en vijf, die vooralsnog voor juni en juli op de agenda staan. ‘Het 
loslaten van de 1,5 meter is precies het verschil tussen het wél of niet exploitabel maken van 
je theater, wel of niet exploitabel maken van je bioscoop, wel of niet exploitabel maken van je 
restaurant. Daarom is het zo'n mooi instrument, juist in deze fase.’ Bron: AD, 6 mei 2021.  

De Jonge over toegangstesten: ‘Doodzonde als deze wet niet wordt 
ingevoerd’ 

In de Tweede Kamer is een marathondebat aan de gang over het wetsvoorstel dat moet regelen 
dat Nederlanders met een negatieve coronatest toegang krijgen tot voetbalwedstrijden, 
festivals en andere evenementen. Een meerderheid in de Kamer lijkt voorstander van de 
zogenoemde testsamenleving. Wel willen veel partijen dat een eigen bijdrage van 7,50 euro per 
test van tafel gaat. 

Van 10.30 uur tot 22.30 uur debatteert de Kamer over de ‘testwet’ van het kabinet. Als het 
aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ligt, kunnen alle Nederlanders 
zich vanaf eind juni massaal laten testen in speciale snelteststraten, om daarna toegang te 
krijgen tot musea, theaters, sportwedstrijden en andere evenementen. Het kabinet trekt 
tussen de 500 en 700 miljoen euro uit om de testsamenleving mogelijk te maken: dat is minder 
dan de 1,1 miljard euro waar De Jonge eerder op rekende. 

‘Als deze wet niet wordt aangenomen, is niet het einde der tijden aangebroken’, zegt De Jonge 
in het debat. ‘Maar het zou wel doodzonde zijn.’ Volgens de minister zal de wet níet vrijheden 
van Nederlanders inperken, zoals kritische Kamerleden wel zeggen. ‘Deze wet gaat niet over 
beperkingen, maar juist over vrijheid. Deze wet is erop gericht meer én eerder dingen 
verantwoord mogelijk te maken.’ 

De Jonge verwacht dat toegangstesten vanaf eind deze maand ingezet kunnen worden bij de 
heropening van onder meer restaurants en bioscopen. ‘Naast elkaar zitten in de bioscoop kan 
voorlopig nog niet. Maar het zou wél eerder kunnen met een toegangstest.’ Hij verwacht dat 
toegangstesten niet lang nodig zijn: in augustus zouden ze alleen nog worden ingezet bij grote 
evenementen, zoals festivals waar duizenden mensen op afkomen en er geen anderhalve meter 
afstand kan worden gehouden.  

‘Dit is een wet voor enkele maanden, dus laten we zorgen dat hij er snel komt’, zegt D66-
Kamerlid Jan Paternotte in het debat. Hij stelt ‘geen permanente testsamenleving’ te willen. 
Andere partijen, zoals de PvdA en SGP, zijn het daarmee eens. 



72 

 

GroenLinks en VVD willen echter dat de wet ook langer kan gelden, als in het najaar blijkt 
dat vaccinaties niet goed werken tegen mogelijke mutaties van het coronavirus. ‘De testwet 
kan gebruikt worden om een nieuwe lockdown te voorkomen’, aldus GroenLinks-Kamerlid 
Lisa Westerveld. 

In het kabinetsplan worden grootschalige snelteststraten ingericht, náást de bestaande GGD-
teststraten. SP en D66 vragen zich af waarom de GGD deze taak niet op zich neemt. Volgens 
minister De Jonge heeft de GGD geen capaciteit om dit te doen. ‘Als we die miljard euro nu 
aan de GGD geven, kunnen zij het misschien wél doen’, zegt SP-Kamerlid Peter Kwint. 

Een meerderheid in de Kamer wil dat de eigen bijdrage van 7,50 euro voor sneltesten - die 
vanaf juli zou gelden - wordt geschrapt. ‘Zo’n eigen bijdrage zorgt voor tweedeling en 
ongelijkheid’, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. D66, ChristenUnie en PVV willen ook dat de 
eigen bijdrage van tafel gaat en dienen daarvoor amendementen in om de wet te veranderen. 
De PVV overweegt tegen de wet te stemmen, omdat de partij vindt dat de testwet ‘niet 
proportioneel is’. ‘Veel te ingrijpend’, is het oordeel van PVV-Kamerlid Fleur Agema. 

D66 wil dat een vaccinatiebewijs dezelfde status krijgt als een negatief testbewijs. Maar daar 
is het volgens het kabinet nog te vroeg voor. Eerst moet duidelijk worden of en in welke mate 
een vaccinatie voorkomt dat mensen besmet raken of het virus doorgeven. Een advies 
daarover van de Gezondheidsraad wordt half mei verwacht. Waarschijnlijk komt er eind juni 
een vaccinatiepaspoort, zo bleek eerder deze week. 

De PvdA wil dat de verplichte sneltest niet voor álle horeca, sportclubs en culturele 
instellingen gaat gelden. De afgelopen tijd zijn al experimenten gehouden, waarin mensen 
onder meer naar een voetbalwedstrijd of een museum mochten op vertoon van een negatief 
testbewijs. Het kabinet wil bepaalde stappen in het openingsplan versnellen door het gebruik 
van testen. 

‘Dit is een doekje voor het bloeden’, zegt Kamerlid Derk Jan Eppink van JA21. Hij vindt dat 
Nederland te lang doet over het heropenen van de samenleving. Eppink wijst naar Israël, waar 
de samenleving al een tijdje van het slot is. ‘De Europese Unie heeft gefaald’, vindt hij. Forum 
voor Democratie-Kamerlid Wybren van Haga noemt de testsamenleving ‘een bureaucratische 
moloch’ en is tegen de wet. Bron: AD, 6 mei 2021. 

Ziekenhuizen willen miljoen extra prikken per week zetten: ‘afhankelijk 

van aantal coronavaccins’ 

Ongeveer zestig Nederlandse ziekenhuizen staan klaar om een miljoen extra prikken per week 
te zetten. De ziekenhuizen krijgen vanaf eind mei priklocaties voor de vaccinatiecampagne. 
Dat bevestigt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), na berichtgeving van Nieuwsuur. 

De prikken worden vooral gezet bij ‘jonge, gezonde mensen’, zo meldt een woordvoerder. Of 
het plan doorgaat, hangt af van het aantal beschikbare coronavaccins eind mei. ‘We zijn ons 
erop aan het voorbereiden’, aldus de woordvoerder. ‘Het hangt echt af van de beschikbare 
coronavaccins eind deze maand.’ 

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei eerder dat hij voor begin 
juli iedere volwassene die dat wil een eerste prik gegeven wil hebben. Tot en met afgelopen 
zondag heeft ruim een kwart van de totale Nederlandse bevolking in elk geval één 
coronavaccinatie gehad, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Er moet binnen twee maanden dus 
nog heel wat gebeuren. 

Afgelopen week (tot en met zondag) werden in totaal ruim 658.000 prikken gezet. De ambitie 
voor deze week is een stukje hoger: 815.056. Dat zou een verbetering van het weekrecord 
betekenen. In de weken daarna hoopt het ministerie van Volksgezondheid dat de aantallen 
nog verder oplopen. De komende weken worden tussen de 800.000 en 1,2 miljoen vaccins per 
week aan Nederland geleverd.  
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De prikken zullen vooral gezet worden op rustige momenten, zoals in het weekend. Volgend 
weekend zijn er in verschillende ziekenhuizen oefensessies. De ziekenhuizen nodigen zelf geen 
mensen uit. Iedereen krijgt dezelfde brief via het RIVM en kan online een afspraak maken. 
Dan verschijnen de ziekenhuislocaties als extra opties in beeld. Bron: AD, 6 mei 2021.  

Vaccin van Moderna beschermt 96 procent van de 12 tot 17 jarigen 

Het coronavaccin van Moderna beschermt 96 procent van de 12- tot 17-jarigen tegen Covid-
19, blijkt volgens de Amerikaanse farmaceut uit een studie in de Verenigde Staten. 

Twee derde van de 3235 deelnemers kreeg een vaccin en de rest een placebo. Tot nu toe 
zijn geen problemen aan het licht gekomen. Bijwerkingen waren 'licht of matig'. Het ging 
vooral om pijn op de injectieplek. Na de tweede prik kwamen daar soms hoofdpijn en 
vermoeidheid bij, net als bij volwassenen. 

Moderna is in gesprek met toezichthouders om zijn vaccin toe te mogen dienen aan kinderen 
onder de achttien jaar. Momenteel worden er alleen mensen boven die leeftijd mee ingeënt. 
Bron: AD, 6 mei 2021. 

Groen licht voor Mud Masters 

Duizenden mensen kruipen dit weekend door de modder in het Haarlemmermeerse Bos. De 
gemeente Haarlemmermeer geeft groen licht voor de Mud Masters, ondanks felle protesten 
van natuurorganisaties en een motie van de gemeenteraad.  

Mud Masters is onderdeel van de Fieldlab-experimenten, waarbij onderzocht wordt hoe grote 
groepen mensen op een zo veilig mogelijke manier samen kunnen komen. 

Mud Masters-organisator André Skwortsow is blij met het besluit. ‘We hebben al vele 
hindernissen afgelegd om dit event te kunnen organiseren, dus we zijn heel blij dat de 
vergunningen nu definitief binnen zijn.’ Bron: AD, 6 mei 2021.   
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Zaterdag was in het Haarlemmermeerse Bos de Mud Masters Fieldlab 2021. Zo'n vijfduizend 
mensen ploeterden zonder enige coronaregel te hoeven naleven door de modder in een race 
tegen de klok. Bron: AD, 9 mei 2021. 

 

BREDA - Het CSM-terrein, tegenwoordig 't Zoet. © Pix4Profs / Joris Buijs 
 
 

CSM-terrein in Breda wordt festivallocatie: 'Een iconische plek’ 
 
Breda Live gaat deze zomer optredens organiseren op het CSM-terrein. Nu het grote festival 
op het Chasséveld is afgelast, komt de organisatie met het alternatief Bij Ons In Breda. Live-
artiesten op een podium met een coronaproof terras waar 750 bezoekers terecht kunnen. 
 
‘We hebben er ontzettend veel zin in’, zegt woordvoerder Ellen Hendrickx. ‘Breda Live gaat 
voor de tweede keer niet door en dat vinden we heel erg jammer. Daarom wilden we iets nieuws 
bedenken en dat is Bij Ons In Breda geworden. De naam is afkomstig van het lied van Guido 
Weijers. Guido vindt het goed dat we die naam gebruiken voor het nieuwe festival.” Bron: BN 
De Stem, 6 mei 2021.  
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Nederlander lijkt niet te houden: veel meer verplaatsingen dan bij begin 
lockdown 
 
Nederlanders gaan weer fors meer op pad dan een paar maanden geleden. We zitten bijna 
veertig procent meer in de auto dan in januari, toen de strenge lockdown net van kracht was. 
Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Verplaatsingspanel. 
 
Gemiddeld zitten de tienduizend mensen van wie de verplaatsingen voor het onderzoek 
dagelijks gevolgd worden nu ongeveer een half uur per dag in de auto. In januari was dat nog 
tweeëntwintig minuten, maar sindsdien neemt het geleidelijk toe, net als het aantal ritten dat 
we maken. Ook het aantal verplaatsingen per fiets en met het ov zit al een paar maanden in 
de lift. Bron: AD, 6 mei 2021.  
 

Examenstunt loopt uit de hand: medewerkers bedreigd, leerlingen van 
school gestuurd 
 
Het Willem de Zwijger College in Bussum doet uiterlijk vrijdag aangifte van de vernielingen en 
misdragingen tijdens een uit de hand gelopen examenstunt van twee weken geleden. Ook 
wordt een nog onbekend aantal leerlingen van school gestuurd, zegt rector Jan Adels na een 
bericht van de Gooi- en Eemlander. Enkele andere leerlingen hangt een schorsing boven het 
hoofd. 
 
Tijdens de stunt op 23 april werden medewerkers bedreigd en aangevallen. Leerlingen richtten 
vernielingen aan op hun eigen school en op het Vituscollege in de buurt. Ook werd volgens de 
rector veel alcohol gedronken. De politie hield die bewuste vrijdag twee mensen aan en schreef 
ruim twintig boetes uit, onder meer omdat de jongeren zich niet aan de coronaregels hielden. 
 
Tussen de vijftig en honderd jongeren zouden bij de ongeregeldheden zijn betrokken. Maar 
om hoeveel leerlingen het precies gaat, wil Adels niet zeggen. ‘De leerlingen om wie het gaat 
hebben een brief thuis ontvangen. Volgende week bieden we ze de gelegenheid om, eventueel 
met hun ouders, naar school te komen om hun verhaal te houden.’ De directeur vindt deze 
wederhoor van groot belang. ‘Aan de andere kant kondigen we deze sancties natuurlijk niet 
zomaar aan.’ 
 
Leerlingen die van de middelbare school voor havo en vwo worden gestuurd terwijl ze in hun 
eindexamenjaar zitten, moeten dat examen op een andere school afmaken. Het Willem de 
Zwijger College helpt ze, indien nodig, bij het vinden van die andere school. ‘Ook leerlingen 
die in klas 4 of klas 5 zitten en pas volgend jaar eindexamen doen, krijgen die hulp 
aangeboden als we ze hebben verwijderd.’ 
 
Adels vindt het nu vooral van groot belang dat de rust op de school wordt hersteld. ‘De centrale 
examens komen eraan en leerlingen hebben op dit moment baat bij rust om zich daarop voor 
te bereiden.’ In een later stadium volgen groepsgesprekken op de school met leerlingen, ouders 
en docenten. ‘Waar ging het mis en hoe kunnen we voorkomen dat het ooit nog eens gebeurt, 
dergelijke vragen.’ Bron: AD, 6 mei 2021. 
 
Vanaf juni twee miljoen vaccinaties per week 
 
De GGD'en bereiden zich voor om vanaf eind mei twee miljoen coronavaccins per week toe te 
dienen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dat gevraagd aan de gemeentelijke 
gezondheidsdiensten, zegt een woordvoerster van het departement donderdag. De GGD'en 
kunnen op dit moment anderhalf miljoen prikken per week zetten. 
 
De komende weken worden grote leveringen van vaccins verwacht. Vooral het vaccin van 
Pfizer/BionTech en Janssen vormen straks de hoofdmoot. Van Janssen is maar één prik 
nodig. 
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Als de prognoses uitkomen, krijgen in juni zeker acht miljoen mensen een prik. Het gaat dan 
om de grote bulk mensen tussen de 18 en 60 jaar. Speciale doelgroepen zijn als het goed is al 
eerder (deels) gevaccineerd. Tot nu toe zijn er ongeveer 5,9 miljoen prikken gezet. Ongeveer 
één miljoen daarvan betrof een tweede prik. Bron: AD, 6 mei 2021.  
 
 

Ziekenhuis op Aruba stuurt laatste coronapatiënt uit Curaçao naar huis 
 
Het Dr. Horacio E. Oduber Hospital op Aruba heeft de laatste coronapatiënt uit Curaçao naar 
huis gestuurd. Op het hoogtepunt lagen er negen patiënten uit Curaçao en twee uit Bonaire 
in het ziekenhuis. 
De eerste patiënten van de andere eilanden kwamen op 3 april aan op Aruba. De patiënten 
van de andere eilanden lagen allemaal op de intensive care, meldt het ziekenhuis in een 
verklaring. 

‘Toen de vraag kwam om solidair te zijn met onze zustereilanden was er geen moment twijfel 
om hun patiënten met open armen te ontvangen ook al was het ziekenhuis zelf al aardig aan 
het vollopen op dat moment’, zegt intensivist Benjamin Croes. Het aantal besmettingen steef 
op Bonaire en Curaçao een stuk sneller dan op Aruba. Ondertussen gaat het op de eilanden 
een stuk beter vanwege strenge maatregelen. Bron: AD, 6 mei 2021. 
 
 

 
 
 

Opnamestop Covid-patiënten Zuyderland ziekenhuizen 
 
De ziekenhuizen van Zuyderland in Heerlen en Sittard hebben een opnamestop afgekondigd 
voor coronapatiënten. Van donderdagochtend tot 16.00 uur was er een volledige opnamestop. 
 
Doordat een aantal patiënten kon worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen, werd de 
opnamestop voor alle patiënten beëindigd, maar voor coronapatiënten blijft die voor 
onbepaalde tijd van kracht. De ziekenhuizen liggen helemaal vol, zei een woordvoerder 
donderdagavond naar aanleiding van berichtgeving in Dagblad de Limburger. 
 
Woensdagavond werd de afdeling spoedeisende hulp van Zuyderland plotseling 
geconfronteerd met de instroom van vijfendertig nieuwe coronapatiënten. Dat leidde tot acute 
problemen, aldus de woordvoerder. Als gevolg daarvan worden in Zuyderland nu 
honderdzestien Covid-patiënten verpleegd, het hoogste aantal sinds het begin van de tweede 
golf. Van hen liggen er negenentwintig op de intensive care. En dat terwijl er bij Zuyderland 
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eigenlijk maar plek is voor zestig coronapatiënten conform landelijke afspraken, de 
zogenoemde fair share. ‘Daar zitten we nu fors boven’, zei de woordvoerder van Zuyderland. 
 
Op de ic’s van Zuyderland waren donderdagavond nog maar twee bedden vrij. ‘Dat aantal kan 
snel wijzigen’, benadrukte de woordvoerder. Mensen in de regio’s Heerlen en Sittard die nu 
wegens corona aangemeld worden voor ziekenhuisopname, moeten uitwijken naar andere 
ziekenhuizen. 
 
Bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland waarschuwde vorige week nog tegen de 
versoepelingen die het kabinet toestaat. Wijzend op de overvolle ic’s in Zuyderland maakte 
Jongen bezwaar tegen de heropening van de terrassen. Zuyderland erkent dat de drukte de 
afgelopen dagen in winkelstraten en tijdens Koningsdag geen aanleiding kan zijn geweest voor 
de fors oplopende toestroom nu. ‘Daarvoor is het nog te vroeg’, zei de woordvoerder. Waar die 
toestroom dan wel door veroorzaakt wordt, is onduidelijk. 
 
Afgelopen weekend was er ook een tijdelijke opnamestop in VieCuri, het ziekenhuis in Venlo 
waar geen bed meer vrij was. Die is inmiddels opgeheven. Bron: AD, 7 mei 2021.  
 
 

 
 
Deze bij wordt getraind om Covid te herkennen  © Raphael Drent 
 

 
Deze bij steekt zijn tong uit bij een ‘positieve test’ 
 
Een bij die ruikt of je wel of niet besmet bent met corona. Op de Wageningen Universiteit 
weten ze het zeker: in de toekomst kunnen wij het insect inzetten om mensen te testen op het 
virus. En mogelijk ook andere ziektes, zoals dementie en kanker. 
 
Ingenieur Leon Schipper (32) glundert van trots. Op de gangen en het laboratorium van de 
Wageningen Universiteit lukte het hem de afgelopen maanden om een alternatieve coronatest 
te ontwikkelen. En wel met behulp van bijen. 
 
Hoe het werkt? Heel simpel: een wattenstaafje met speeksel wordt voor het kopje van de bij 
gehouden, die getraind is om corona te herkennen. Steekt het insect zijn tong uit, dan heb je 
corona.  
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Toen corona in Nederland uitbrak kwam Schipper in contact met de Iraanse wetenschapper 
Aria Samimi, die door de lockdown toevalligerwijs in Nederland was gestrand. Samimi vertelde 
over zijn ervaringen met het trainen van bijen. ‘Hij had er in Kroatië al landmijnen mee 
opgespoord, dus ik hing aan zijn lippen.’ Bron: AD, 6 mei 2021. 
 
 

Subtropische lucht is onderweg naar Nederland, het wordt zondag zomers 
warm 
 
Na de lage temperaturen in april en het koude begin van mei, is er warm weer onderweg. 
Zondag kan de temperatuur regionaal zelfs oplopen tot 26 of 27 graden. ‘Maar eerst moeten 
we nog door één of twee zure appeltjes heen bijten’, aldus meteoroloog Wouter van Bernebeek 
van Weerplaza. 
 
Zaterdag trekt een zogenaamd warmtefront over onze omgeving. ‘De naam zegt het al: achter 
dit front bevindt zich warmere lucht. En die lucht is véél warme,’ vertelt Van Bernebeek. 
 
Toch kan zaterdag weleens flink tegenvallen. De bewolking neemt ‘s ochtends toe en vanuit 
het zuidwesten volgt regen, met name tijdens de middaguren. Achter de regen stroomt de 
warme lucht over ons land uit. Dat betekent hoge temperaturen in de nacht naar zondag: in 
het zuiden wordt het niet kouder dan zo’n 14 graden. 
 
In de nacht naar zondag en zondagochtend stroomt subtropische lucht vanuit het 
Middellandse Zeegebied Nederland in. Hierdoor schieten de temperaturen overdag omhoog. In 
het noorden en midden worden maxima tussen 23 en 25 graden verwacht, verder naar het 
zuiden en zuidoosten is plaatselijk zelfs 26 of 27 graden mogelijk. ‘Dit is wel afhankelijk van 
de hoeveelheid zonneschijn’, moet de weerman erbij zeggen.  
 
Er is sprake van enige onzekerheid. ‘De lucht is namelijk erg vochtig. Af en toe kan wat regen 
of een bui ‘uitwaaien’ over de kustprovincies, waardoor het weerbeeld in die regio’s kan 
tegenvallen. Hoe verder naar het oosten, hoe meer ruimte de zon krijgt en hoe verder de 
temperaturen zullen stijgen. Wel gaat de atmosfeer broeierig aanvoelen, maar overdag lijkt het 
verder niet tot onweer te komen.’ 
 
Zondagavond en in de nacht naar maandag kunnen vanuit Frankrijk wel enkele stevige buien 
ons land bereiken met kans op onweer of windstoten. Van Bernebeek: ‘De lucht is namelijk 
redelijk onstabiel en er staat veel windschering, waardoor de buien zich sterk kunnen 
ontwikkelen. Maar dit is voorlopig afwachten.’ 
 
Na het weekend blijft het wisselvallig weer met geregeld een bui, maar tussendoor ook ruimte 
voor de zon. Met een naar het westen draaiende wind zakt de temperatuur geleidelijk naar 
zo’n 15 tot 18 graden in de middag. ‘Toch is dat lang niet zo koud als we de afgelopen periode 
gehad hebben’, besluit de meteoroloog. Bron: AD, 6 mei 2021. 
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Het basiskamp van de Mount Everest  © AFP 
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Corona-uitbraak onder klimmers Mount Everest: regering weigert 
maatregelen 
 
Het coronavirus heeft ook het afgelegen Himalayagebergte bereikt. Een toenemend aantal 
bergbeklimmers en gidsen is van de Mount Everest en omliggende bergen geëvacueerd, omdat 
ze besmet zijn. Artsen vrezen een grotere uitbraak, nu in Nepal een nieuwe golf zichtbaar is. 
 
In de schaduw van India, waar elke dag trieste coronarecords sneuvelen, voltrekt zich in Nepal 
in relatieve stilte een vergelijkbaar drama. Het virus verspreidt zich daar sneller dan waar ook 
ter wereld. Begin maart waren in Nepal dagelijks nog geen honderd nieuwe gevallen, afgelopen 
dinsdag al ruim vijfenzeventighonderd. Dat is een record sinds de uitbraak van de pandemie 
vorig jaar. 
 
Corona bereikt daardoor nu ook de Himalaya. Steeds meer bergbeklimmers blijken besmet te 
zijn met het virus. De afgelopen weken zijn verschillende klimmers uit het basiskamp van de 
Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, teruggevlogen naar de Nepalese hoofdstad 
Kathmandu. Ze hadden symptomen van Covid-19 en testten bij terugkeer ook positief. 
 
Nepalese media meldden gisteren dat nog eens veertien klimmers, onder wie buitenlanders en 
sherpa's, van de berg Dhaulagiri gehaald zijn vanwege een besmetting.  
 

 
 

© AFP  

De autoriteiten bagatelliseren de ernst van de situatie. De regering van Nepal doet er alles aan 
om de lucratieve klimindustrie in de Himalaya in leven te houden. Vorig jaar lagen de 
expedities volledig stil.  Dit voorjaar werd de Mount Everest voor het eerst sinds mei 2019 
weer opengesteld. Er is een recordaantal van vierhonderdacht vergunningen afgegeven. Nepal 
verdient er miljoenen mee. 

De regering ontkent dat sprake is van een uitbraak in het basiskamp van de Mount Everest. 
Ze weigert te zeggen hoeveel klimmers geëvacueerd zijn. ‘Ik heb gehoord dat er slechts een 
paar gevallen van longontsteking waren’, zegt Mira Acharya, ambtenaar bij het Ministerie van 
Toerisme in Nepal, in de The New York Times. ‘Geen coronageval.’ 



81 

 

 
 

Een ritueel van een expeditie voor ze beginnen aan de klim naar de top van de Mount 
Everest. © AFP  

Artsen vrezen dat het virus zich snel verspreidt onder klimmers en hun Nepalese gidsen. Die 
zijn extra kwetsbaar, omdat hun immuniteit op grote hoogte slechter is en het zuurstofgehalte 
in het bloed daar laag is. 

Honderden klimmers op de Mount Everest proberen zich tegen het virus te beschermen door 
zich af te zonderen in hun tenten, terwijl ze zich voorbereiden op een klim naar de 8849 meter 
hoge top. 

Tegelijk explodeert het aantal besmettingen in Nepal.  De stijging komt op moment dat 
buurland India worstelt met een verwoestende uitbraak. Het vaccineren in Nepal gaat erg 
traag. Sherpa’s behoren niet tot de eerste groep die een prik krijgt, maar voor hun 
levensonderhoud zijn de expedities in de Himalaya wel cruciaal.  

 
 

© AFP   
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Een coronapatiënt ligt aan het zuurstof op de gang van een ziekenhuis in Kathmandu. © AP 

‘Als er dit jaar geen expedities worden georganiseerd, zal dat een grote klap zijn voor de 
sherpa-gidsen in de bergsportsector’, zegt sherpa Geljie. Hij had een expeditie naar de Mount 
Everest op de planning, maar veranderde van gedachten nadat hij hoorde over de uitbraak. 

De Oostenrijkse klimmer Lukas Furtenbach waarschuwde vorige maand dat alle klimmers en 
gidsen zo snel mogelijk getest moesten worden om te voorkomen dat het klimseizoen voortijdig 
beëindigd zou moeten worden. ‘We hebben dringend massatesten in het basiskamp nodig, 
waarbij iedereen getest wordt en elk team geïsoleerd wordt’, zei Furtenbach. ‘Dat moet nu 
gebeuren, anders is het te laat.‘ 

De Noorse bergebeklimmer Erlend Ness was vorige maand de eerste die in het basiskamp van 
de Mount Everest ziek werd. Hij werd per helikopter en ambulance naar een ziekenhuis in 
Kathmandu gebracht. ‘Ik testte positief op dezelfde dag dat ik vanuit de bergen in Kathmandu 
aankwam’, zegt Ness telefonisch vanuit Oslo tegen The New York Times.  

Een andere klimmer, Steve Davis, meldde vorige maand in zijn blog dat hij positief getest was. 
Vorige week schreef zijn Poolse collega Pawel Michalski op Facebook dat meer dan dertig 
mensen met ademhalingsmoeilijkheden per helikopter naar Kathmandu waren overgevlogen. 
Volgens Michalski zijn die allemaal positief getest. 

De gezondheidszorg in Nepal kan de nieuwe coronagolf niet aan. Het ministerie van 
Volksgezondheid waarschuwde onlangs dat ziekenhuizen overvol zijn. Er is een strikte 
lockdown in het land. 

Toch weigert de regering de klimexpedities in de Himalaya stop te zetten. ‘Expedities worden 
niet geannuleerd', zegt Rudra Singh Tamang, de directeur-generaal van de toerismeafdeling, 
die zelf besmet is met het virus. ‘De Mount Everest is een geïsoleerd gebied, dus er is geen 
risico op het coronavirus.’ Bron: AD, 6 mei 2021.  

De Nepalese bergbeklimmersassociatie vraagt bedwingers van Mount Everest om 
hun gebruikte zuurstofflessen mee terug te brengen van de top. Sinds het begin van het 
klimseizoen zijn naar schatting zeker 3500 flessen mee omhoog gegaan. Die blijven doorgaans 
als oud vuil op de berghelling achter, maar juist nu zijn ze hard nodig. 

Nepal heeft te kampen met een tweede coronagolf en worstelt met een enorm tekort aan 
materiaal, waaronder zuurstofflessen. Het land heeft zo'n 700 vergunningen afgegeven om in 
de maanden april en mei de toppen van de Himalaya te beklimmen. 408 daarvan gaan 
Everest op. Zonder zuurstof is niet te doen. 
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‘We dringen er bij de klimmers en dragers op aan om de flessen, voor zover mogelijk, mee 
terug te nemen', zegt bestuurder Kul Bahadur Gurung. ‘Dan kunnen ze worden gevuld voor 
coronapatiënten die ze hard nodig hebben.' Volgens de gezondheidsautoriteiten van het land 
zijn er acuut 25.000 zuurstofflessen nodig. 

Nepal, dat slechts  0,7 artsen per 100.000 inwoners telt en slechts 1600 ic-
bedden beschikbaar heeft, meldde gisteren 8777 nieuwe coronabesmettingen. Dat cijfer ligt 
dertig keer hoger dan begin april. In totaal raakten al 394.667 Nepalezen geïnfecteerd. 3720 
overleden aan de gevolgen ervan. Bron: AD, 11 mei 2021. 

 

© AP — Een sherpa inspecteert zuurstofflessen die van Everest zijn gehaald (archiefbeeld). 

 

 

Guus Meeuwis © ANP 
 
 

Guus Meeuwis verschuift ‘Groots’ naar Ahoy in november vanwege corona 
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De concerten Groots met een zachte G verhuizen voor één keer van het PSV Stadion in 
Eindhoven naar de Rotterdamse muziektempel Ahoy. ‘Voor de concerten in het Philips-stadion 
is juni vanwege corona nog te vroeg’, laat de Tilburgse zanger weten op Instagram. ‘De 
concerten worden nu eenmalig verschoven naar het najaar, naar Ahoy Rotterdam.’ 
 
‘Ik heb goed en slecht nieuws’, zo begint Meeuwis zijn boodschap. ‘Maar Ahoy is een prima 
oplossing om de concerten eenmalig in Rotterdam te houden. Ik heb zin een feestje, jullie 
hebben zin in een feestje, het jubileum moet gevierd worden, jullie als fans moeten er een keer 
uit en ik heb er zin in. Ik hoop jullie te zien, voor een bijzondere Groots met een zachte G met 
het dak erop, maar dat kan er ook vanaf.’ 
 
De concerten vinden plaats op 24, 25, 26, 27 en 28 november. Mensen die al een ticket hadden 
voor afgelopen jaar kunnen vanaf morgenochtend 10.00 uur hun ticket omzetten of wachten 
op de 'buiteneditie’ van 2022. Het jaar 2020 zou voor Meeuwis een jubileumjaar worden. De 
zanger zat vijfentwintig jaar in het vak en wilde de vijftiende keer Groots met een zachte G ook 
groots gaan beleven, maar dat feest ging vanwege corona niet door. Bron: AD, 6 mei 2021.   
 
 

Dit vervoersbedrijf liep miljoenen omzet mis, maar sloeg zich door de 
crisis: ‘door om te denken’ 
 
Een jaar geleden slaakte de directie van Pouw Vervoer uit Vianen een noodkreet. Veel 
bedrijven dreigden vanwege de coronacrisis om te vallen. Johan Pouw en Martijn van der Kroef 
blikken terug en kijken vooruit. ‘Hoe we het gefixt hebben? Door naar kansen te blijven  
zoeken.’  
 

 
 
Johan Pouw (wit overhemd) en Martijn van der Kroef van Pouw Vervoer  © Ruud Voest  
 
 
Wie zich laat testen op het coronavirus heeft dikke kans dat-ie dat doet in een bus uit Vianen 
die normaliter vakantiegangers naar de zon of de sneeuw brengt. Een bewijs van hoe Pouw 
Vervoer is gaan kijken naar wat wél kon. ‘Normaal rijden we deze periode met 104 touringcars 
naar bestemmingen in binnen- en buitenland. Nu doen we andere dingen. We rijden 
schoonmakers naar vakantieparken, wegwerkers en seizoenarbeiders naar projecten. 
Normaal ging dat met kleine busjes, maar dat mocht niet meer vanwege de coronaregels.’ 
Bron: AD, 6 mei 2021.  
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Danny Kleen lag 35 minuten in de ambulance voor er plek in het Maasstad was. Hij beseft 
dus hoe druk het is. © Frank de Roo 
 
 

Danny (52) zit thuis aan het zuurstof: ‘Blij dat mijn ziekenhuisbed vrij is 
voor iemand anders’ 
 
Danny Kleen (52 jaar) is één van de tientallen coronapatiënten in de Rotterdamse regio die 
thuis herstelt met zuurstof. Het is deze derde golf de redding voor de overvolle ziekenhuizen. 
‘Als je vijfendertig minuten in de ambulance ligt tot er plek is in het ziekenhuis, weet je hoe 
hoog de nood is. Ik ben blij dat mijn bed vrij is voor iemand die er slechter aan toe is.’ 
 
Als hij op de spoedeisende hulp van het Maasstad Ziekenhuis de vraag krijgt of hij naar de 
intensive care wil, mocht het nodig zijn, raakt Danny Kleen in paniek. ‘Ik ben toch veel te jong 
om te sterven? Tweeënvijftig jaar pas. Ben net een jaartje opa,’ zegt hij.  Bron: AD, 6 mei 2021. 
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Tandarts Solange Aerts  © Pim Mul  
 
 

‘Corona-gesnoep’ zorgt voor meer gaatjes; tandartsen roepen op: kom op 
controle en voorkom erger! 
 
Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente, maar hebben we die ogen in de laatste 
coronatijd nog wel gezien? Te weinig, vinden de tandartsen, die gaatje na gaatje ontdekken in 
de ‘coronagebitten’. ‘Kinderen misten de dagelijkse routine van het poetsen voor schooltijd en 
hebben teveel gesnoept.’  
 
‘We zien veel meer tandsteen en ook verdacht veel ‘caviteitjes’, vinden de baliemedewerker en 
tandarts van een Alphense tandartspraktijk. Caviteitjes’ is tandartstaal voor ‘beginnend 
gaatje’. ‘En als je daar te lang mee rondloopt, heb je ineens een diep gat’, vertelt 
baliemedewerker Rolinka Petter. Om er ietwat dreigend aan toe te voegen: ‘Als het gat te groot 
is, is de kans op een wortelkanaalbehandeling ook heel groot.’ Bron: AD, 6 mei 2021.  
 

Weer geen Pasar Malam in Leerdam: ‘Het valt ons enorm zwaar, maar 
veiligheid gaat voor’ 
 
De negende editie van de Pasar Malam in Leerdam gaat ook dit jaar niet door. Het festijn was 
gepland op 10 juli, maar door de coronamaatregelen wordt de populaire markt met eten, 
drinken, muziek en vertier voor de tweede keer op rij afgelast. 
 
Dat meldt de stichting Masa Depan Leerdam. ‘De beslissing om het feestelijke festijn te 
annuleren vinden we als organisatie moeilijk, maar noodzakelijk. Dit besluit valt ons enorm 
zwaar. Echter, de veiligheid van de ouderen, wijkbewoners, bezoekers, exposanten, artiesten 
en vrijwilligers heeft onze hoogste prioriteit’, schrijft de stichting op Facebook. 
 
Het populaire evenement trekt ieder jaar veel bezoekers. De stichting beraadt zich nog op een 
eventuele digitale editie. ‘We gaan kijken of we op een kleinschalige manier via een digitaal 
kanaal de Pasar Malam in juli kunnen vieren.’  De eerstvolgende editie is nu gepland op 9 juli 
2022. Dan is ook het tienjarig bestaan van de Pasar Malam in Leerdam. ‘De wens is om dit 
uitbundig te vieren.’ Bron: AD, 6 mei 2021. 
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Een eerdere editie van de Pasar Malam in Leerdam.  © Ricardo Smit 
 
 

Indonesische testzwendel: oplichters hergebruikten teststaafjes op 
vliegveld 

SUMATRA - In Indonesië zijn zo’n tienduizend passagiers op het vliegveld getest met reeds 
gebruikte corona teststaafjes. Dat zegt de Indonesische politie. De bedenkers van dit plan 
zouden hier volgens de politie duizenden dollars aan hebben verdiend. 

Vijf medewerkers van een vooraanstaand Indonesisch farmaceutisch bedrijf Kimia Farma 
werden op 27 april gearresteerd voor het hergebruiken van teststaafjes bij reizigers op het 
vliegveld van Sumatra. Net als in veel andere landen is daar een negatief testresultaat vereist 
voordat je een vliegtuig in mag stappen. De hiervoor benodigde tests worden op het vliegveld 
verkocht. De oplichters van het farmaceutenbedrijf verkochten dus al gebruikte teststaafjes 
en staken de opbrengst in eigen zak. 

De politie van Sumatra stelt volgens CNN het precieze aantal passagiers dat hier de dupe van 
is geworden nog te onderzoeken. ‘Ze begonnen hiermee op 17 december 2020. Als zij dagelijks 
zo’n vijftig tot honderd klanten zouden hebben gehad, zouden ze rond de tienduizend mensen 
hebben opgelicht’, vertelt een woordvoerder van de Indonesische politie. 

Waarschijnlijk hangt de oplichters, gezien de ernst van het delict, vijftien jaar celstraf boven 
het hoofd. Een van de verdachten is de bedrijfsmanager van het farmaceutenbedrijf. Volgens 
de politie was er een uitgebreide taakverdeling onder de verdachten. Dit varieerde van het 
wassen van de gebruikte teststaafjes tot het herpakken van de tests en de resultaten 
aanleveren bij het laboratorium. 

Volgens CNN trof de politie gebruikte teststaafjes, gerecycled inpakmateriaal en 149 miljoen 
roepia aan. Dit zou neerkomen op zo’n 8300 euro. De Indonesische minister van 
staatsbedrijven laat op Twitter weten dat de oplichters een forse straf te wachten staat. Bron: 
De Telegraaf, 6 mei 2021.  

VS: Arbeidsmarkt is herstellende: bijna 1 miljoen banen bijgekomen 

In de Verenigde Staten zijn er in april bijna één miljoen banen bijgekomen. Dat is althans de 
gemiddelde verwachting van economen. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid komt later op 
vrijdag met zijn officiële banenrapport met daarin de daadwerkelijke cijfers. 
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De verwachte banenaanwas toont aan dat de Amerikaanse arbeidsmarkt aan het herstellen is 
van de coronapandemie, geholpen door de vaccinaties tegen het virus en 
de steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid tegen de crisis. Woensdag kwam 
loonstrookverwerker ADP ook al met positieve cijfers over de arbeidsmarkt. 

Eerder werd al duidelijk de Amerikaanse dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, toerisme 
en detailhandel, weer veel mensen aan het aannemen is. Dat is vooral te danken aan 
de geleidelijke heropening van de economie. Die sector had eerder juist veel last van de 
lockdowns omdat winkels en horeca dicht moesten. 

De werkloosheid in de VS zal naar verwachting zakken tot 5,8 procent van de 
beroepsbevolking. Dat was een maand eerder nog 6 procent. Bron: AD, 7 mei 2021. 

 

 

Een zwangere vrouw wordt ingeënt tegen het coronavirus in Pennsylvania. In de VS zijn al 
meer dan 90.000 zwangere vrouwen gevaccineerd. © Reuters  

 
Zwangere vrouwen met corona lopen hoger risico om op ic te belanden, 
maar staan achteraan voor vaccin 
 
Zwangere vrouwen met corona blijken wel degelijk een hoger risico te hebben op een ernstig 
beloop. Meer dan vierhonderd zwangere vrouwen belandden met Covid-19 in het ziekenhuis, 
van wie 36 op de ic, blijkt uit nieuwe cijfers. Toch staan ze achteraan in de rij voor een 
vaccinatie. ‘Zij hebben wel een baby aan boord. Je hebt te maken met twee mensen in plaats 
van één.’’ 
 
In het UMC Utrecht lagen afgelopen weken vier zwangere vrouwen met corona op de intensive 
care. ‘Twee van hen hebben we helaas te vroeg moeten laten bevallen, rond de dertig weken, 
omdat de moeder moest worden geïntubeerd’, zegt Kitty Bloemenkamp, hoogleraar 
Verloskunde (UMC Utrecht). ‘Op het moment dat de moeder in slaap wordt gebracht en aan 
de beademing gelegd, doen we dan een keizersnee.  Bij een zwangerschap onder de 28 weken 
beademen we nog wel met de baby in de buik, maar daarna kan dat niet meer. Voor de vrouw 
en haar partner is dat natuurlijk vreselijk. Zij wordt een week later wakker zonder baby in 
haar buik. Op het kind heeft zo’n vroeggeboorte invloed voor de rest van het leven.’ Bron: AD, 
7 mei 2021.   
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De Jonge wil weten van RIVM of het verstandig is om zwangere vrouwen 
voorrang te geven bij vaccineren 
 
Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wil weten of het verstandig is zwangere vrouwen 
voorrang te geven bij het vaccineren tegen corona. Hij heeft aan het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om uit te zoeken of zwangere vrouwen meer risico 
lopen op een ernstig verloop van een corona-infectie. Als dat het geval is, wil De Jonge weten 
of dat aanleiding is om zwangere vrouwen voorrang te geven bij het vaccineren. 
 
Het departement wacht het advies van het RIVM af, meldt een woordvoerster van het 
ministerie vrijdag. Wanneer dat komt, is niet duidelijk. 
 
Op dit moment krijgen zwangere vrouwen - net zoals iedereen - een prikuitnodiging op basis 
van hun leeftijd of als zij een medische aandoening zouden hebben. 
 
Onlangs maakte het RIVM bekend dat de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna 
veilig zijn voor vrouwen die een kindje verwachten. Dat advies is gebaseerd op data uit de 
Verenigde Staten, waar al 90.000 zwangere vrouwen werden ingeënt met een van die vaccins. 
De vaccins zijn veilig voor moeder en kind. Bron: AD, 7 mei 2021. 
 

Korpschef: vaccineer agent in frontlinie met voorrang 
 
Agenten die op straat werken, moeten met voorrang gevaccineerd worden. Dat schrijft 
korpschef Henk van Essen van de politie in een brief aan justitieminister Grapperhaus. Hij 
waarschuwt dat agenten vaker gevaar lopen door burgers die bewust de maatregelen aan hun 
laars lappen. 
 
Met het stapsgewijs versoepelen van de coronamaatregelen neemt de druk op de politie toe, 
schrijft Van Essen. ‘Burgers snakken naar vrijheid en zullen daarom de regels zo ruim 
mogelijk uitleggen en in veel gevallen blijkt het afnemende draagvlak te leiden tot het bewust 
overtreden van de nog wel geldende maatregelen. Dit betekent meer drukte op straat en ook 
meer confrontatie met de politie.’ 
 
Leden van de Mobiele Eenheid, die wekelijks demonstraties beëindigen, hebben eerder dit jaar 
al voorrang gekregen bij de vaccinaties. Volgens Van Essen is het nu tijd dat ook agenten in 
de wijk- en basisteams geprikt worden. 
 
De korpschef ontvangt per mail indringende verhalen van politiemensen, stelt hij. Een passage 
uit zo’n mail citeert hij in zijn brief aan Grapperhaus. De agent schrijft waar politiemensen 
dagelijks mee te maken krijgen. 
 
‘De dronkenlap die helemaal van de wereld is, de junks met onbekende aandoeningen, de 
arbeidsmigranten soms met veertien man in één huis. Zomaar een opsomming van mensen 
bij wie wij zonder veel nadenken ‘erin vliegen’, ‘in de nek klimmen’ of ernaast zitten in de auto. 
Ik krijg steeds meer het idee dat men denkt dat wij een ‘coronaproof vest’ dragen.’ 
 
Van Essen zegt geraakt te zijn door berichten van zijn medewerkers, die ‘zich onvoldoende 
gesteund voelen door mij en het kabinet in de moeilijke taak die zij voor de samenleving 
uitvoeren’. ‘Hun werk heeft onder normale omstandigheden al de nodige impact op de 
thuissituatie, maar het is onevenredig belastend indien je vanwege je werk niet meer naar 
dierbaren toe durft of zelfs je kinderen niet meer durft te knuffelen.’ 
 
Van Essen verzoekt daarom ‘met klem’ dat Grapperhaus er bij zorgminister Hugo de Jonge op 
aandringt agenten in de frontlinie versneld te vaccineren. Bron: AD, 6 mei 2021.  
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Derde coronagolf in Duitsland is gebroken 
 
'Het lijkt erop dat de derde coronagolf gebroken is', zegt de Duitse minister voor 
Volksgezondheid Jens Spahn vandaag. De strenge maatregelen en opgevoerde 
vaccinatiecampagne lijken vruchten af te werpen bij onze oosterburen. Het aantal 
dagelijkse besmettingen in Duitsland daalt. 
 
Volgens Lothar Wieler, hoofd van het Robert Koch-instituut, is de daling te zien onder alle 
leeftijdsgroepen. Ook zegt Wieler hoopvol te zijn dat de pandemie in Duitsland snel onder 
controle is. Duitsland wil het gebruik van het AstraZeneca-vaccin bij volwassenen van alle 
leeftijden toestaan. 
 
Ook wil Duitsland 12- tot 18-jarigen tegen het einde van augustus een vaccin 
bieden. Vandaag worden 18.485 nieuwe besmettingen en 284 overlijdensgevallen ten gevolge 
van Covid-19 gemeld. De totaalcijfers komen daarmee op 
respectievelijk 3.491.988 en 84.410 uit, aldus het RKI.  Bron: AD, 7 mei 2021. 
 

Tweehonderd vijftig duizend Russen overleden aan coronavirus 
 
In Rusland zijn het afgelopen etmaal 8386 nieuwe coronagevallen vastgesteld. 2846 van de 
infecties deden zich voor in hoofdstad Moskou. In totaal hebben de Russen nu 4.863.514 
coronabesmettingen geteld. 376 sterfgevallen in de laatste 24 uur tillen het officiële 
sterftecijfer naar 112.622. Volgens het Russische statistiekbureau, dat een aparte telling 
bijhoudt, zijn er al zo'n 250.000 Russen aan Covid-19 overleden. Bron: AD, 7 mei 2021.  
 
 

 
 
 

Geld ging naar bedrijven die het goed deden 
 
Zo'n 56.000 ondernemers in ons land hebben tijdens de coronacrisis aangeklopt bij 
Nederlandse banken voor een lening. De Nederlandse Vereniging van Banken laat weten dat 
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er 51,1 miljard aan leningen is verstrekt, waarvan 6,8 miljard in de afgelopen maand. Dat 
geld ging grotendeels naar bedrijven die het ondanks de crisis goed doen. 
 
‘Ondernemers in getroffen sectoren lijken minder krediet aan te vragen, omdat hun 
vooruitzichten onzeker zijn en zij nu geen extra schuld willen aangaan', zegt NVB-voorman 
Chris Buijink. Dat ziet hij aan het feit dat het aantal leningen waarvoor de overheid zich garant 
stelt maar zeer beperkt groeide. 
 
Sinds het begin van de coronacrisis hebben 129.000 bedrijven een betaalpauze gekregen met 
een totale waarde van 3,1 miljard euro. Zo'n 26.000 particulieren kregen zo'n pauze voor hun 
hypotheek en nog eens 12.000 voor een andere lening. Die uitgestelde terugbetalingen waren 
in totaal 88 miljoen euro waard. Bron: AD, 7 mei 2021.  
 

Honderden bedrijven maakten misbruik van de coronaregeling 
tegemoetkoming vaste lasten 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland meldt dat de overheid deze week beslag heeft 
gelegd op de bezittingen en rekeningen van vierhonderd bedrijven die misbruik maakten van 
de coronasteunregeling in de tegemoetkoming in vaste lasten.  
 
Tegen enkele honderden gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik heeft de rijksdienst, 
na uitgebreid onderzoek en overleg met opsporingsdienst FIOD en het OM, aangifte gedaan. 
Ook zijn de controles op nieuwe aanvragen verscherpt. 

De beslaglegging volgt op signalen over misbruik eerder dit jaar en is één van de stappen die 
de RVO zet om misbruik van de TVL te bestrijden. Komende tijd zullen meer stappen volgen, 
laat de Rijksdienst weten. 

Inmiddels is er op een totaal van 241.000 subsidieaanvragen 1133 keer aangifte gedaan en 
zijn 679 van de 206.000 verleende subsidies ingetrokken wegens misbruik. Tot nu toe is er in 
totaal voor 3,5 miljard euro subsidie toegekend. 

Hoeveel geld er met het misbruik is gemoeid, wordt niet gemeld. De TVL-regeling wordt 
verstrekt aan ondernemers en zzp'ers die meer dan dertig procent omzet verliezen en daardoor 
hun vaste lasten niet kunnen betalen. Bron: AD, 7 mei 2021. 
 

Ziekenhuispersoneel met hun kinderen mogen later op vakantie  
 
Ziekenhuispersoneel met schoolgaande kinderen dat extra werkt in de meivakantie mag 
later, onder schooltijd, alsnog dat vakantietripje maken. Daarvoor heeft het Tilburgse 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis toestemming gevraagd en gekregen van scholen van 
kinderen van zorgpersoneel. Bron: AD, 7 mei 2021.  
 

Met gratis test uit eten of naar bios: ‘versneld onze vrijheden terug’ 
 
Nederlanders met een negatieve coronatest op zak kunnen vanaf eind deze maand of begin 
juni naar een restaurant of bioscoop. Een meerderheid in de Tweede Kamer gaat zeer 
waarschijnlijk akkoord met deze toegangstesten, als ze voorlopig maar gratis blijven. Bron: 
AD, 7 mei 2021.  
 
Nederlanders met een negatieve coronatest op zak kunnen vanaf eind deze maand of begin 
juni naar een restaurant of bioscoop. Een meerderheid in de Tweede Kamer gaat zeer 
waarschijnlijk akkoord met deze toegangstesten, als ze voorlopig maar gratis blijven. 
 
Tijdens een marathondebat, dat donderdag dertien uur duurde, bleek een meerderheid in de 
Kamer voorstander van een tijdelijke ‘testsamenleving’. Dankzij toegangstesten wordt het de 
komende maanden mogelijk de samenleving sneller te openen dan zonder testen het geval zou 
zijn, denken kabinet en Kamer. 
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Als de restaurants weer open mogen - op z’n vroegst eind deze maand - mogen volgens de 
bestaande regels maximaal dertig gasten binnen zijn. Als een restaurant méér gasten wil 
ontvangen, die nog wel anderhalve meter afstand moeten houden, kan dat met behulp van de 
toegangstesten. 
 
En als alles meezit, kan de anderhalve meter regel op sommige locaties eind juni helemaal 
worden losgelaten, stelt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). ‘Dat weten we omdat we 
daarmee geoefend hebben in de fieldlabs’, aldus De Jonge ‘Het loslaten van de anderhalve 
meter is precies het verschil tussen het wel of niet exploitabel maken van je theater, je 
bioscoop of je restaurant.’ 
 
Als de Eerste Kamer op 18 mei met de tijdelijke ‘testwet’ van De Jonge instemt, kunnen kort 
daarna musea, restaurants, stadions en festivalorganisatoren een negatieve testuitslag 
verplicht stellen voor toegang. In het openbaar vervoer en in gemeentehuizen mag nooit om 
een toegangstest worden gevraagd. 
 
‘Ik denk dat het belangrijk is om te kijken of we op deze manier onze vrijheden versneld weer 
terug kunnen krijgen’, zegt De Jonge. Volgens hem zal de wet vrijheden van Nederlanders niet 
inperken. ‘Deze wet gaat niet over beperkingen, maar juist over vrijheid. Deze wet is erop 
gericht meer én eerder dingen verantwoord mogelijk te maken.’ 
 
De Jonge is bereid de test voorlopig gratis te laten. In een eerder kabinetsplan wilde het 
kabinet vanaf 1 juli een eigen bijdrage van 7,50 euro vragen, maar daar kwam een 
meerderheid in de Kamer tegen in verzet. ‘Zo’n eigen bijdrage zorgt voor tweedeling en 
ongelijkheid’, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. 
 
De Jonge heeft moeite om de testen helemaal gratis te laten blijven. Hij wil de mogelijkheid 
houden om komende zomer tóch een eigen bijdrage aan testers te vragen. ‘Anders moet de 
hele samenleving meebetalen als een paar mensen naar een festival willen’, zegt hij daarover. 
 
De Jonge verwacht dat de toegangstesten in augustus alleen nog nodig zijn voor grote 
evenementen, waar duizenden mensen op afkomen. Het kabinet verwacht dat de meeste 
Nederlanders dan zijn gevaccineerd, waardoor toegangstesten in de meeste gevallen niet meer 
nodig zijn. 
 
In totaal kost het plan naar schatting 500 tot 700 miljoen euro. Dat is fors minder dan de 1,1 
miljard euro waar De Jonge eerder nog over sprak. Dat komt ‘omdat we later beginnen’, aldus 
de minister. ‘Ook is de prijs per test een stuk lager geworden.’ 
 
In het hele land komen commerciële snelteststraten waar Nederlanders een toegangsbewijs 
kunnen krijgen. D66 wil dat een vaccinatiebewijs straks dezelfde status krijgt als een negatief 
testbewijs. Maar daar is het volgens het kabinet nog te vroeg voor. Eerst moet duidelijk worden 
of en in welke mate een vaccinatie voorkomt dat mensen besmet raken of het virus doorgeven. 
Een advies daarover van de Gezondheidsraad wordt half mei verwacht. Waarschijnlijk komt 
er eind juni een vaccinatiepaspoort, zo bleek eerder deze week. 
 
‘Dit is een doekje voor het bloeden’, zegt Kamerlid Derk Jan Eppink van JA21. Hij vindt dat 
Nederland te lang doet over het heropenen van de samenleving. Eppink wijst naar Israël, waar 
de samenleving al een tijdje van het slot is. Forum voor Democratie-Kamerlid Wybren van 
Haga noemt de testsamenleving ‘een bureaucratische moloch’ en stemt daarom tegen. Bron: 
AD, 6 mei 2021. 
 

Safaripark Beekse Bergen wil open: ‘laat ons helpen’ 
 
Dierentuinen zo snel mogelijk weer open. Die dringende oproep doet Dirk Lips, directeur van 
Libéma (van onder andere Safaripark Beekse Bergen) vandaag in een open brief in 
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verschillende landelijke kranten. Want, zegt hij, dierentuinen zijn dé oplossing voor de 
overvolle parken en natuurgebieden. ‘Laat ons onze verantwoordelijkheid nemen.’ 
 
De dierentuinen als oplossing voor de drukte in de stadsparken. Want ‘buiten is minder risico 
dan binnen. Doorstroom is veiliger dan niet-doorstroom en gecontroleerd bezoek is beter dan 
niet-gecontroleerd bezoek’, aldus de open brief van Libéma. Zo ziet directeur Dirk Lips het en 
deze boodschap overhandigt hij op papier vandaag persoonlijk aan demissionair minister 
Carola Schouten met de hoop zo snel mogelijk weer open te kunnen.  
 
Dierentuinen kunnen namelijk helpen met de spreiding van mensen die buiten vertier zoeken, 
meent Lips. ‘Waar in stadsparken mensen ongecontroleerd dicht op elkaar zitten en bossen 
en stranden volstromen met dagjesmensen, bieden wij gecontroleerde ruimte. We nemen alle 
hygiënemaatregelen in acht en dankzij de tijdsloten kunnen we alle bezoekers reguleren. Vaste 
looproutes zorgen voor voldoende afstand, crowdmanagers zien erop toe dat er geen 
groepsvorming ontstaat.’ 
 
Libéma exploiteert het Safaripark, ZooParc Overloon, AquaZoo Leeuwarden en Dierenrijk in 
Mierlo. Ook heeft de organisatie attractieparken, vakantieparken en beschikken ze over 
tienduizenden vierkante meters (zoals in de Brabanthallen) voor beurzen, evenementen en 
festivals. Toch vraagt Libéma alleen aandacht voor de dierentuinen. Toen die namelijk eerder 
deze pandemie wél open mochten, waren er geen besmettingshaarden te herleiden naar de 
dierenparken, aldus Libéma.   
‘Laat ons helpen met de spreiding. We kunnen grote mensenstromen managen en zo 
groepsvorming en mogelijke besmettingen beperken’, aldus Lips. ‘We zijn onderdeel van de 
oplossing en  hopen dat de ministers dat ook zien.’ Bron: BD, 7 mei 2021.   

 
Frankrijk stelt Europese order van coronavaccins uit 
 
Frankrijk stelt een Europese order van 1,8 miljard Pfizer/BioNTech-coronavaccins uit, meldt 
de Duitse krant Die Welt vrijdag. De krant baseert zich op Europese diplomaten. De bestelling 
van de 1,8 miljard vaccins staat voor de komende twee jaar gepland. 
 
Die Welt schrijft dat de reden voor het uitstel onduidelijk is. Diplomaten stellen dat Frankrijk 
mogelijk een grotere rol wil voor Franse farmaceutische bedrijven. 
 
De Duitse krant meldt dat Franse vertegenwoordigers bij recente overleggen over 
vaccins besluiten tegenhielden door technische vragen te stellen en om opheldering te vragen. 
 
Als gevolg van de wereldwijde vraag naar coronavaccins vrezen regeringen van EU-lidstaten 
dat zij te laat kunnen zijn met nieuwe bestellingen. ‘Voor die ramp zou Frankrijk dan 
verantwoordelijk zijn', zei een diplomaat tegen Die Welt. Bron: AD, 7 mei 2021.  
 

In Frankrijk gaan op 19 mei de terrassen weer open 
 
In Frankrijk gaan op 19 mei de terrasjes weer open, als een van de komende versoepelingen 
van de coronamaatregelen. Ook kunnen dan weer alle winkels de deuren openen, maar met 
een beperkt aantal klanten, maakte de Franse premier Jean Castex bekend. Volgens hem is 
Frankrijk 'eindelijk' bezig om op een duurzame manier uit de coronacrisis te komen. 
 
De terrasjes van bars, cafés en restaurants mogen maar op halve capaciteit draaien. Vanaf 9 
juni zijn gasten ook binnen welkom, maar ook daar met hooguit de helft van de mogelijke 
klandizie. De beperkingen voor winkels zouden op 30 juni moeten verdwijnen. Bron: AD, 10 
mei 2021. 
 
 
 



94 

 

Propagandapamfletten per ballon de grens over 

Noord-Koreanen worden aangeraden om uit te kijken voor propagandapamfletten die Zuid-
Korea per ballon de grens over stuurt. Die opruiende briefjes zouden immers het coronavirus 
met zich mee kunnen dragen. 'Blijf uit de buurt', adviseert staatskrant Rodong Sinmun. ‘Zelfs 
een vreemd object voortgejaagd door de wind moet worden gezien als een mogelijke 
overdrachtsroute van het kwaadaardige virus', staat in de krant. ‘Niet als een natuurlijk 
verschijnsel.' 
 
De waarschuwing uit Pyongyang volgt op het bericht dat Zuid-Korea een activist - de 
overgelopen Noord-Koreaanse Park Sang-hak - heeft opgepakt die honderdduizenden 
pamfletten, vijfduizend één-dollarbiljetten en vijfhonderd boeken over de Zuid-Koreaanse 
economie, per ballon de grens over heeft gezet uit verzet tegen een omstreden nieuwe wet die 
zulks verbiedt. Seoel heeft het bericht niet officieel bevestigd. 

De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un liet echter in een verklaring weten dat 
overlopers het noorden hebben 'bedolven onder de pamfletten'. Kim Yo-jong noemt de actie 
een 'onvergeeflijke provocatie' en zegt dat Noord-Korea passende tegenmaatregelen zal 
nemen. De noorderlingen krijgen op het hart gedrukt om te 'denken en handelen' volgens 
de coronamaatregelen. Bron: AD, 7 mei 2021.  

 

New York is open voor zaken 

‘New York is open voor zaken, prik voor prik', schrijft de New Yorkse burgemeester Bill de 
Blasio op Twitter. Zijn stad wil toeristen gaan inenten tegen Covid-19. De autoriteiten gaan 
mobiele prikcentra op 'iconische plekken' zetten, waar het Janssen-vaccin wordt toegediend 
aan iedereen die een prik wil. 'Een leuk souvenir voor thuis'. 
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De Blasio wil New York - dat aan het begin van de pandemie het Amerikaanse epicentrum 
was - voor 1 juli 'volledig geopend' hebben. De vaccinaties gaan voorspoedig en het aantal 
besmettingen loopt hard terug. Inmiddels zijn restaurants in de Big Apple weer open voor 
gasten en rijden de metro's  er dag en nacht. Bron: AD, 7 mei 2021.  

Wereldwijd al meer dan miljard mensen ingeënt 

In bijna alle landen van de wereld worden mensen ingeënt tegen het coronavirus. Dat gaat 
niet overal even snel, en soms rukt het virus sneller op dan dat er geprikt wordt. Maar er zijn 
ook successen. 

Hoeveel coronadoden en coronabesmettingen zijn er wereldwijd? De allerlaatste cijfers, die 
van eergisteren, melden 155.217.100 gevallen. Zo veel mensen zijn sinds het begin van de 
coronapandemie al ziek geworden van het virus. Op hetzelfde moment stonden 864.113 
patiënten geregistreerd. Tot nu zijn er zeker 3.240.600 mensen aan het virus overleden.  

Het beeld is aan schommelingen onderhevig, maar op dit moment gaat het slechtst in 
Uruguay. Daar komen dagelijks per 100.000 mensen 70 besmettingen bij. In Europa doen 
Zweden (49 per 100.000), Nederland (44) en Kroatië het slecht. Opvallend is dat sinds maart 
met name Zuid-Amerika en Europa te maken hebben met een stijging van het aantal 
besmettingen. Bron: AD, 7 mei 2021.  

 

Universiteiten gaan uit van volledige heropening bij start nieuwe 

studiejaar 

De Nederlandse universiteiten rekenen erop dat ze op 6 september, bij de start van het eerste 
semester van het nieuwe academische jaar, weer volledig fysiek onderwijs mogen geven. Het 
verloop van de pandemie is daarin wel van belang. 

Dat hebben voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) Pieter Duisenberg en rector 
magnificus van de Radboud Universiteit Han van Krieken gezegd. Het uitgangspunt bij de 
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start van het nieuwe studiejaar is dat het onderwijs op de instelling plaatsvindt en de 
anderhalve meter kan worden losgelaten.  

Tegelijk blijft er nog een aantal aanvullende maatregelen op de campus, zoals het vrijwillig 
(zelf)testen en het hanteren van een maximale groepsgrootte (75). Van Krieken: ‘De grote 
colleges blijven we online doen of ze vinden plaats in gebouwen buiten de campus. Denk aan 
een schouwburg of concertzaal. Daar geldt de anderhalve meter en kunnen we dus meer 
studenten veilig kwijt.’ Uiterlijk in juli zal het OMT het kabinet advies geven over het 
definitieve pad.   

De universiteiten volgen met de volledige heropening het voorkeursscenario voor het nieuwe 
collegejaar, dat minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft 
rondgestuurd. Dit scenario gaat ervan uit dat een aanzienlijk deel van de bevolking 
is gevaccineerd en het mogelijk is om veel maatregelen af te schalen.  

Op 26 april is ook in het hoger onderwijs de eerste stap gezet om fysiek onderwijs weer 
mogelijk te maken. Het primair en voortgezet onderwijs gingen al eerder (deels) open. 
Ondertussen blijft het aantal universitaire aanmeldingen groeien. Op 1 mei hadden zich circa 
105.000 eerstejaars aangemeld voor een bachelor, tegen ongeveer 100.000 op de deadline 
vorig jaar.  

Op basis van eerste cijfers verwachten de universiteiten komend jaar ongeveer 5 procent meer 
studenten. Afgelopen jaar zijn de studentenaantallen al met 12,8 procent gegroeid. De 
oorzaken liggen bij meer internationale studenten en extra doorstroom vanuit het hbo. 
Deelname aan het wetenschappelijk onderwijs groeit volgens de modellen de komende jaren 
fors door, van 329.000 studenten in 2020 tot 402.300 in 2030. Het grootste deel van deze 
aanwas is binnenlands.  

De universiteiten willen af van de huidige manier van bekostiging. Die daalt per student al 
decennialang, onder meer door stijgende aantallen. Ook moet er structureel 1,1 miljard euro 
bij om de kwaliteit van onderwijs op peil te houden, de werkdruk voor docenten en 
medewerkers te verminderen en de kennispositie van Nederland te handhaven.   

‘Het water staat ons aan de lippen en dat wordt door deze toename alleen maar erger‘, aldus 
voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). ‘Het nieuwe kabinet 
moet gaan zorgen dat de basisfinanciering structureel op orde komt.‘ Bron: AD, 7 mei 2021. 

Negen ziekenhuizen kunnen geen kritieke planbare zorg geven 

Negen ziekenhuizen kunnen niet alle zogenoemde kritieke planbare zorg, die binnen zes 
weken moet worden gegeven om verdere gezondheidsschade te voorkomen, nog op tijd 
geven door de coronacrisis, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Ruim de helft van alle 
ziekenhuizen, eenenvijftig procent, moet dergelijke zorg uitstellen.  

Operaties die daar op de agenda staan worden soms een of twee weken later uitgevoerd dan 
gepland, maar vinden nog wel binnen genoemde zes weken plaats. Planbare zorg - zoals knie-
, heup- of staaroperaties - kan in vijfendertig procent van de ziekenhuizen helemaal niet 
plaatshebben. 

Dat negen ziekenhuizen niet altijd meer op tijd kunnen zijn, betekent volgens de 
autoriteit niet dat patiënten ook daadwerkelijk gezondheidsschade oplopen. ‘Het kan zijn dat 
andere zorginstellingen de zorg overnemen.’ De overige ziekenhuizen verrichten dit soort 
ingrepen nog wel deels.  Bron: AD, 7 mei 2021. 

Reguliere ziekenhuiszorg verder onder druk, herstel in langdurige zorg 

De druk op de reguliere ziekenhuiszorg is in de afgelopen week nog iets verder toegenomen. 
Eenenvijftig procent van de ziekenhuizen zegt kritieke planbare zorg (zoals 
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kankerbehandelingen) niet meer volledig volgens planning te kunnen leveren. Dit was vorige 
week negenenveertig procent. De kritieke zorg die wordt uitgesteld, moet op korte termijn 
worden ingehaald om gezondheidsschade te voorkomen. Negen ziekenhuizen geven aan dat 
zij een deel van deze kritieke planbare zorg niet meer binnen de vereiste zes weken kunnen 
leveren.  

Dit hoeft niet te betekenen dat patiënten ook daadwerkelijk gezondheidsschade oplopen. Het 
kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen. Planbare zorg (zoals knie-, heup- of 
staaroperaties) kan in vijfendertig procent van de ziekenhuizen helemaal niet plaatsvinden. 
De overige ziekenhuizen leveren dit voor een deel. De acute en semi-acute zorg kan nog steeds 
overal altijd worden verleend. Het aantal verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg 
was deze week vijftien procent lager dan verwacht. Vorige week was dit elf procent. Dit blijkt 
uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Er is minder leegstand in de verpleeghuizen. Sinds februari 2021 neemt het aantal 
verpleeghuisbewoners weer langzaam toe. Dit blijkt ook uit de wachtlijsten. Ten opzichte van 
het begin van 2021 zijn deze wat afgenomen. Het aantal overleden personen in de 
verpleeghuizen is in de afgelopen weken relatief laag en ligt onder het niveau van 2019 en 
2020. Er is daarmee al een aantal weken sprake van ondersterfte. Waarschijnlijk is dit het 
effect van het vaccineren van inwoners en personeel. 

De laatste weken is het aantal verwijzingen naar de ggz hoger dan verwacht zonder covid. De 
wachttijden zijn voor veel diagnoses vergelijkbaar met die van vorig jaar. Voor 
persoonlijkheidsstoornissen, aandachttekort en gedragsstoornissen, delirium en dementie is 
de totale wachttijd wel aanzienlijk langer dan vorig jaar. De aanmeldwachttijd voor 
verslavingsstoornissen is korter dan vorig jaar. De ggz lijkt goed voorbereid te zijn op de 
huidige golf besmettingen, waardoor de geleverde zorg niet sterk beïnvloed wordt. 
Behandelaren nemen juist vaker contact op met patiënten om een vinger aan de pols te 
houden. Bron: Nederlandse Zorgautoriteit, 7 mei 2021.  

In het VK mogen mensen onder veertig jaar zelf vaccin kiezen 

In het Verenigd Koninkrijk krijgen mensen onder veertig voortaan de mogelijkheid om voor 
een ander vaccin te kiezen dan dat van AstraZeneca. De Britse medicijnautoriteit MHRA 
stelde al eerder dat voor ouderen de kans op ernstige bijwerkingen kleiner was dan die op 
zware gezondheidsklachten bij besmetting. ‘De voordelen zijn groter dan de risico's', aldus 
MHRA. 
 
Voor jongeren, die minder ernstig ziek lijken te worden, luistert dat nauwer. Sinds 7 april 
krijgen 18 tot 29 jarigen een vaccinatie met Pfizer of Moderna aangeboden. Dat wordt nu 
uitgebreid naar personen tot 40 jaar. Van alle 28,5 miljoen coronaprikken die in het land zijn 
gezet, kwamen 242 meldingen over tromboseklachten in combinatie met een verlaagd aantal 
bloedplaatjes binnen. 49 mensen met deze bijwerkingen kwamen om het leven. Bron: AD, 7 
mei 2021. 

EMA start toelatingsprocedure voor experimentele coronabehandeling 
met Sotromivab 

De Europese medicijnautoriteit EMA zegt een versnelde toelatingsprocedure te zijn gestart 
voor een experimentele coronabehandeling van GlaxoSmithKline en Vir BioTechnology. In een 
zogenoemde 'rolling review' wordt gekeken in hoeverre het 
middel Sotrovimab ziekenhuisopname of overlijden na besmetting met het coronavirus kan 
voorkomen bij mensen die nog geen ernstige klachten hebben. 

EMA meldt dat het nog niet alle onderzoeksgegevens van de farmaceuten heeft ontvangen en 
dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over de risico's en effectiviteit van het 
medicijn. Sotrovimab is een in het laboratorium ontwikkeld antilichaam - 
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een gemodificeerd eiwit - dat het voor het coronavirus lastiger maakt om de cellen binnen te 
dringen. De makers van het middel hebben ook in de VS en Canada een aanvraag tot 
noodgoedkeuring ingediend. Bron: AD, 7 mei 2021.  

Indiase variant coronavirus reden tot zorg 

Het Britse ministerie voor Volksgezondheid verklaart, bij monde van organisatie Public Health 
England, dat de zogenoemde Indiase variant van het coronavirus 'reden tot zorg' is. 
Mutatie B.1.617.2, die voor het eerst in India werd aangetroffen, zou besmettelijker zijn, zo 
blijkt uit een eerste onderzoek. Andere eigenschappen van de mutatie worden nog verder 
onderzocht. Aanwijzingen dat B.1.617.2 tot ernstiger klachten leidt, zijn er vooralsnog niet. 
Ook wijst niets er nog op dat de huidige vaccins minder zouden werken. Bron: AD, 7 mei 
2021.   

In Nederland zijn vier gevallen Indiase variant coronavirus gevonden 

In Nederland zijn tot dusver vier gevallen van de Indiase coronavariant gevonden. De variant 
lijkt mogelijk extra besmettelijk, maar beïnvloed de werking van de huidige coronavaccins 
niet, meldt het RIVM.  

De eerste resultaten van het onderzoek naar de invloed van de Indiase variant op de werking 
van de vaccins zijn bemoedigend, aldus viroloog Chantal Reusken van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. ‘Maar er is nog veel onzekerheid.’  

Het RIVM onderzoekt wekelijks ongeveer 1500 willekeurige monsters van het virus, die 
worden aangeleverd door laboratoria uit heel Nederland. Van de in totaal 18.877 
geanalyseerde monsters bevatte het overgrote deel de Britse variant. 

Hoe snel de Indiase variant al in Nederland rondgaat is lastig te zeggen. ‘In Engeland vormt 
deze variant een toenemend aandeel van de besmettingen’, aldus Reusken. ‘Wij houden het 
nauwlettend in de gaten.’ Om verdere verspreiding tegen te gaan heeft Nederland al het 
vliegverkeer met India stilgelegd. Bron: AD, 12 mei 2021. 

Zuyderland neemt weer coronapatiënten op 

De ziekenhuizen van Zuyderland in Sittard en Heerlen nemen sinds vrijdagmiddag 16.00 uur 
weer coronapatiënten op. ‘Maar het is wel scherp aan de wind zeilen’, aldus een woordvoerder 
van Zuyderland. 

Beide ziekenhuizen kondigden donderdagochtend een totale opnamestop aan, die 
donderdagmiddag werd vervangen door een opnamestop voor alleen coronapatiënten. De 
ziekenhuizen lagen op dat moment helemaal vol. 

Om 16.00 uur vrijdagmiddag beëindigde Zuyderland de opnamestop voor Covid-patiënten. ‘Er 
is weer wat ruimte’, aldus de woordvoerder. Zuyderland werd woensdagavond geconfronteerd 
met een plotselinge instroom van vijfendertig nieuwe coronapatiënten. Als gevolg lagen in 
Zuyderland 116 Covid-patiënten, het hoogste aantal sinds het begin van de tweede golf. Van 
hen lagen er negenentwintig op de intensive care. En dat terwijl er bij Zuyderland eigenlijk 
maar plek is voor zestig coronapatiënten conform landelijke afspraken, de zogenoemde fair 
share. 

Bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland waarschuwde vorige week nog voor de 
versoepelingen die het kabinet toestaat. Afgelopen dinsdag bracht demissionair minister Hugo 
de Jonge nog een bezoek aan Zuyderland in Sittard. Daarbij constateerde hij dat het 
ziekenhuis tot aan de nok vol ligt, zoals hij tijdens zijn bezoek opmerkte. De Jonge 
waarschuwde bij die gelegenheid dat de eerste voorzichtige versoepelingen ertoe leiden dat 
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mensen het niet meer zo nauw nemen met de coronamaatregelen. Daardoor duurt het volgens 
hem veel langer voordat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt. ‘We moeten eerst 
een daling zien en als we die willen bewerkstelligen zullen we ervoor moeten zorgen dat ons 
gedrag niet gaat versloffen’, zei De Jonge dinsdag in Sittard. Bron: AD, 7 mei 2021.  

Een coronaprik voor alle arbeidsmigranten: ‘vaccinatie mag geen 
voorwaarde worden’ 

Arbeidsmigranten die langer dan vier weken in Nederland werken hebben recht op een 
coronavaccin, zodra hun leeftijdsgroep aan de beurt is, zei demissionair minister Hugo de 
Jonge deze week. Het ministerie gaat ze via uitzendbureaus benaderen, maar bereik je zo 
iedereen? 

De overheid wil samenwerken met uitzendorganisaties om moeilijk bereikbare 
arbeidsmigranten uit te nodigen voor een coronavaccin. Zo moeten ook mensen van wie de 
adresgegevens niet bekend zijn, bereikt kunnen worden, zegt het ministerie van 
Volksgezondheid. Dat meldde Nu.nl eerder deze week. Bron: AD, 7 mei 2021. 

Update RIVM 

Het aantal nieuwe besmettingen is vandaag gestegen. De afgelopen dagen kwamen er juist 
steeds minder nieuwe coronagevallen bij. Tot vanmorgen 10:00 uur zijn er 7575 nieuwe 
besmettingen vastgesteld, 758 meer dan gisteren. Gisteren nam het aantal nog met 458 af. 

Gemiddeld werden er afgelopen week 7133 besmettingen vastgesteld, minder dan vorige week. 
Toen waren het er nog 7340. Op dezelfde dag vorige week waren er 7782 besmettingen, 207 
meer dan vandaag. 

Afgelopen week werden er in totaal 49.932 besmettingen vastgesteld, 287,0 per 100.000 
inwoners. 

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2521 coronapatiënten, dertig minder dan op donderdag, 
en dat is het laagste aantal in twee weken tijd. In de afgelopen week zijn 185 bedden 
vrijgekomen. 

Ook de verpleegafdelingen liggen minder mensen vanwege Covid-19 dan een week terug: 1724 
mensen, tegen 1744 vorige week donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive 
cares daalde met tien naar 797. Voor het eerst in ongeveer drie weken komt dit aantal onder 
de 800 uit. 

Ook het aantal nieuwe opnames daalt. In de afgelopen 24 uur zijn 287 mensen nieuw op een 
verpleegafdeling of intensive care beland. Volgens de cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) namen ziekenhuizen in de afgelopen week 
1947 nieuwe patiënten op. Dit komt neer op gemiddeld 278,1 mensen per dag, het laagste 
peil sinds eind maart. Bron: AD, 7 mei 2021.  

Landelijk zijn er in het afgelopen etmaal 7575 coronabesmettingen geconstateerd. 758 meer 
dan een dag eerder. De goede lijn van de afgelopen week wordt daarmee niet doorgetrokken. 
In deze regio is het niet veel beter: voor de derde dag op rij is er een stijging te zien. Vandaag 
werden 686 positieve tests geregistreerd. 

Ten opzichte van IJsselland (172 coronabesmettingen) en Flevoland (166) springt Noord- en 
Oost-Gelderland er in negatieve zin met kop en schouders bovenuit: daar werden 348 
personen positief getest. Tot 10.00 uur vanochtend zijn er in deze regio totaal vier 
sterftegevallen genoteerd.  
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Voor Urk (61,8 positieve tests per 100.000 inwoners), Elburg (56,1) als Rijssen-Holten (60,2) 
zien de cijfers er vandaag niet goed uit. Eigenlijk geldt dat voor het merendeel van de 
gemeenten uit deze regio, die vlakbij de gevarenzone zitten: die krijgen een oranje kleur.  

Mogelijk dalen die cijfers dit weekend weer, maar daarbij moet gezegd worden dat mensen 
zich dan minder snel laten testen. In de week daarop is dan een ‘inhaaleffect’ te zien, waardoor 
op woensdag en donderdag de cijfers hoger zijn dan elders in de week.  

Landelijk is er vandaag een stijging te zien in het aantal nieuwe besmettingen. De afgelopen 
dagen waren dat er juist minder. Tot vanmorgen 10.00 uur kwamen er 7575 nieuwe 
coronagevallen bij, 758 meer dan gisteren. 

In de afgelopen week werden er gemiddeld 7133 besmettingen vastgesteld, minder dan een 
week eerder toen het er 7340 waren. Een afname van maar drie procent. Koningsdag speelt 
mogelijk een rol, toen veel mensen de regels aan hun laars lapten en parken en pleinen overvol 
waren. 

Vorige week vrijdag waren er nog 7782 besmettingen, 207 meer dan vandaag.  

Momenteel behandelen ziekenhuizen 2521 coronapatiënten: het laagste aantal in twee weken 
tijd en dertig minder dan op donderdag. In de afgelopen week kwamen er 185 bedden vrij. 

Op de intensive cares is het aantal coronapatiënten met tien gedaald, naar 797. Voor het eerst 
in zo‘n drie weken komt het aantal onder de 800 uit. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1724 
mensen met Covid-19, tegenover 1744 vorige week donderdag. 

Ook het aantal nieuwe opnames daalt. In de afgelopen 24 uur zijn 287 mensen nieuw op een 
verpleegafdeling of intensive care beland. Volgens de cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) namen ziekenhuizen in de afgelopen week 
1947 nieuwe patiënten op. Dit komt neer op gemiddeld 278,1 mensen per dag, het laagste 
peil sinds eind maart. Bron: De Stentor, 7 mei 2021. 
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Fillers in gezicht zwellen na vaccinatie 

EMA zegt dat de bijsluiter van het Pfizer/BioNTech-vaccin (Comirnaty) moet worden 
aangepast om artsen en patiënten erop te wijzen dat vaccinatie bij mensen die fillers in 
het gezicht hebben tot zwellingen kan leiden. Fillers zijn gelachtige stoffen die worden 
geïnjecteerd uit schoonheidsoverweging. 

De veiligheidscommissie van het Europese Geneesmiddelenbureau zegt dat er een 'op zijn 
minst redelijke mogelijkheid is van een oorzakelijk verband' tussen het vaccin en reeds 
gemelde gevallen van zwelling van het gezicht bij mensen met fillers. In het buitenland zijn 
meerdere meldingen gedaan van zwelling, ook na prikken met Moderna. Bron: AD, 7 mei 2021. 

Zweden heeft lockdowns voorkomen 

Zweden heeft lockdowns gedurende de coronapandemie weten te voorkomen, maar meldt 
vandaag 5671 nieuwe besmettingen met het longvirus. Tot nu toe raakten iets meer dan één 
miljoen Zweden besmet. Het land met tien miljoen inwoners registreerde ook vijftien nieuwe 
sterfgevallen, waarmee het totale sterftecijfer op 14.173 komt. De overlijdens vonden de 
afgelopen dagen of zelfs weken plaats. Bron: AD, 7 mei 2021. 

Poppodium AFAS Live in Amsterdam wordt vaccinatielocatie 

In poppodium AFAS Live in Amsterdam worden de komende tijd mensen gevaccineerd tegen 
het coronavirus. In het gebouw opent komende maandag een vaccinatielocatie. Per dag 
worden daar zevenhonderd mensen geprikt. Als er meer vaccindoses beschikbaar komen, kan 
dat worden uitgebreid. GGD Amsterdam-Amstelland verwacht dat AFAS Live in elk geval tot 
eind augustus in gebruik blijft als prikplek. 

AFAS Live is de vierde prikplek in Amsterdam. In de hoofdstad werden eerder de RAI, de 
Calandhal en de NDSM-Loods in gebruik genomen voor vaccinaties. In totaal kunnen in 
Amsterdam achttienduizend mensen per dag gevaccineerd worden. 

Op andere plekken in het land zijn vergelijkbare locaties in gebruik om mensen te vaccineren, 
zoals de Jaarbeurs in Utrecht, Martiniplaza in Groningen en de Brabanthallen in Den Bosch. 
Bron: AD, 7 mei 2021.  

Oosterhout was te enthousiast: terrassen in winkelcentrum Arendshof 

moeten weer sluiten 

Terwijl de brasserie in winkelcentrum Hoge Vucht in Breda gesloten moest blijven, werd van 
de terrassen in winkelcentrum Arendshof in Oosterhout volop gebruikgemaakt. Maar dat 
blijkt nu tegen de afspraken van de Veiligheidsregio in te gaan. De terrassen moeten nog deze 
week sluiten.  

De gemeente Oosterhout heeft ondernemers onbedoeld ‘iets te veel ruimte’ gegeven door de 
terrassen in het overdekte winkelcentrum Arendshof te laten openen. Het winkelcentrum werd 
vanwege de hoogte en de ventilatie - die volgens een gemeentewoordvoerder identiek is aan de 
buitenlucht - als buitenruimte beschouwd. De brasseries hadden daarom toestemming 
gekregen om hun terrassen te openen, mits ze zich aan de regels zouden houden. Bron: BN 
De Stem, 7 mei 2021. 

Kwart gemeenten in Oost-Nederland wil wapens voor boa 

Een kwart van de gemeenten in Oost-Nederland wil boa's bewapenen. De vraag naar 
hulpmiddelen als pepperspray, wapenstok en handboeien neemt onder boa’s en hun 
vakbonden toe omdat de boa een steeds grotere rol speelt in handhaving en toezicht en daarbij 
vaker te maken krijgt met agressie en geweld. 
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Dat blijkt uit onderzoek van de Stentor, De Gelderlander en Twentsche Courant Tubantia. We 
legden aan alle gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten in Oost-
Nederland een serie vragen voor over de boa. 

Eenenzestig gemeenten gaven antwoord. Op de vraag, hoe kijkt u aan tegen geweldsmiddelen 
voor buitengewoon opsporingsambtenaren, geven eenendertig gemeenten aan dat ze dat een 
brug te ver vinden, waaronder Brummen, Zwolle, Steenwijkerland en Lochem. Ze vinden 
vooral dat dit is voorbehouden aan de politie en zijn bang dat een boa anders te veel op een 
politieagent gaat lijken in plaats van een vriendelijke gastheer of –vrouw, vraagbaak en 
dienstverlener. 

Vijftien gemeenten zijn er vóór, zoals Harderwijk en Meppel. Vijftien gemeenten, waaronder 
Oldebroek, Nunspeet, Hardenberg en Zutphen, hebben nog geen keuze gemaakt en wachten 
landelijke ontwikkelingen af. Deventer verwacht dat het uiteindelijk ‘onontkoombaar’ zal zijn. 

De voorstanders van geweldsmiddelen voeren onder meer aan dat het belangrijk is dat hun 
boa’s op een veilige manier hun werk kunnen doen. Wapens zouden daar dan bij kunnen 
helpen, zeker als de politie niet in staat is tijdig back-up te verlenen. 

Burgemeester Alex van Hedel van Brummen (een oud-politieman) vindt dat 
(gewelds)monopolie bij excessen bij de politie moet blijven liggen. ‘Bij dwingender optreden, 
en daar ligt de grens wat mij betreft tussen boa’s en politie, zijn politiemensen breder opgeleid 
en getraind. Boa’s zijn in de gemeente Brummen geïnstrueerd niet dergelijke confrontaties 
aan te gaan, maar dan op te schalen naar politie-inzet. Zij staan in nauw contact met de 
politie. Derhalve zie ik ook geen nut en noodzaak om boa’s te bewapenen.’  

Meppel (34.400 inwoners): ‘Boa’s moeten over geweldsmiddelen/verdedigingsmiddelen 
beschikken als dit nodig is bij het werk wat ze doen, waarbij het goed is om te vermelden dat 
boa’s de afgelopen tijd steeds meer (zwaardere) taken hebben gekregen.’ 

In Deventer (101.000 inwoners) dragen de boa’s handboeien en een steekwerend vest. De 
verwachting is dat daar in ieder geval bodycams bijkomen in 2021 of 2022. ‘Het gesprek over 
pepperspray en wapenstok loopt nog. De roep om dergelijke middelen wordt in het team steeds 
groter. Het is een lastige discussie in de afweging tussen veiligheid personeel, taken en 
bevoegdheden en het beeld dat een en ander oproept bij burgers. Op termijn is het 
hoogstwaarschijnlijk onontkoombaar.’ 

Dalfsen (28.900 inwoners): ‘De inzet van geweldsmiddelen voor boa’s hangt af van meerdere 
factoren, zoals de gevaarzetting van de dienst en of er tijdig voldoende back-up beschikbaar 
is van de politie.’ 

Dronten (42.000 inwoners) vreest dat boa’s steeds vaker in situaties terecht kunnen komen 
waarbij ze zijn gebaat bij geweldsinstrumenten. ‘Het geweldsmonopolie ligt bij de politie en 
dat zou ook zo moeten blijven. Tegelijkertijd zien we wel een verschuiving van taken van politie 
naar de gemeenten. Boa’s kunnen daarmee in situaties terecht komen waarbij het 
beschikbaar stellen van geweldsinstrumenten het gevoel van zekerheid en veiligheid verhoogt. 
Wanneer de keuze wordt gemaakt om geweldsmiddelen ter beschikking te stellen voor boa’s, 
is een goede training over het gebruik van geweldsmiddelen wel absoluut een vereiste.’ 

Steenwijkerland (44.000 inwoners): ‘Wij hebben geen geweldsmiddelen. Onze organisatie heeft 
er voor gekozen dat onze boa’s uiterlijk tot 21.30 uur werken. Mochten er nachtelijke controles 
zijn (bijvoorbeeld op de Drank- en Horecawet) of risicocontroles dan doen wij dit samen met 
de politie.’ 

Lochem (34.000 inwoners): ‘We hebben deze discussie recentelijk gevoerd en zijn van mening 
dat geweldsmiddelen vooralsnog geen toegevoegde waarde hebben voor onze boa’s. Uiteraard 
houden we de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Wanneer het geweld richting onze boa’s 
toe neemt zullen we opnieuw een afweging maken. 
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Dat boa’s hun mannetje staan, is volgens sommige gemeenten ook van belang voor hun 
geloofwaardigheid. ‘In zijn algemeenheid verwachten burgers dat politiemensen, maar ook 
handhavers, niet afwachtend zijn maar actief optreden tegen criminaliteit en vormen van 
overlast op straat. Dit kan ook een positieve bijdrage leveren aan gevoelens van veiligheid van 
burgers.’ 

Een boa die met toepassing van geweld zijn werk doet? Dat leek lange tijd volstrekt 
ondenkbaar. Dat paste op geen enkele manier bij de ideeën over de functie van een 
gemeentelijke toezichthouder. Zijn mond was zijn grootste wapen. Inmiddels ziet de wereld er 
nogal anders uit als reactie op toenemend geweld tegen de boa en het feit dat de politie steeds 
minder in beeld is of op te grote afstand om boa’s in nood tijdig te kunnen bijstaan. 

Gemeenten die twijfelen, vragen veelal om een landelijk en eenduidig beleid over het inzet van 
extra wapens. Zutphen zegt: ‘Zolang het niet noodzakelijk is: niet doen. Pas als het geweld toe 
neemt, kunnen en zullen we dit overwegen.’ 

Mogelijk worden (twijfelende) gemeenten snel op hun wenken bediend. Een aparte 
Expertgroep bewapening, met zes deskundigen van verschillende disciplines uit wetenschap 
en praktijk, onderzoekt nu in opdracht van demissionair minister Ferdinand Grapperhaus 
welke wapens passend zijn bij welke taken van boa’s. 

Overigens gelden voor een politieman handboeien (transportboeien) niet als een officieel 
geweldsmiddel maar voor boa’s wel.   

Hoe groot de verschillen zijn blijkt uit de reacties van de Gelderse Omgevingsdiensten in 
Apeldoorn, een samenwerkingsverband van zeven omgevingsdiensten in Gelderland.  

Arnhem, Veluwe IJssel, Achterhoek en Rivierenland vinden geweldsmiddelen voor hun boa’s 
niet noodzakelijk. Noord-Veluwe daarentegen wel, ‘om boa’s veilig hun werk te kunnen laten’. 
Daarom zijn de twee fulltime boa’s van omgevingsdienst Noord-Veluwe uitgerust met 
handboeien, wapenstok en pepperspray. Bron: De Stentor, 7 mei 2021.   

 

Gemeenten nemen steeds meer boa’s in dienst 

Zelfs als je argeloos over straat slentert ontgaan ze je niet: de buitengewoon 
opsporingsambtenaren. Afgekort: boa’s. Dat boa-leger groeit en groeit en wordt bovendien 
professioneler. Tot aan bewapening toe. Maar hoeveel geweldsmiddelen, taken, bevoegdheden 
en opleidingseisen kun je nog geven aan een boa voordat het fenomeen zichzelf in de staart 
bijt? 

De boa’s lijken voor de buitenwacht steeds meer op het ‘privéleger van de burgemeester’. Of 
geringschattend: de Playmobilpolitie. Maar wat is een boa eigenlijk, wat mag ie wel en niet en 
wat is zijn/haar toekomst? Op zoek naar antwoorden beland je in een doolhof van 
voorschriften en regels. Die regels en voorschriften knellen steeds meer, bovendien stapelen 
de problemen zich op. 

Gemeenten nemen steeds meer boa’s in dienst voor toezicht en handhaving in de openbare 
ruimte. Dat gebeurt vooral omdat de politie veel taken niet meer uitvoert. De vraag naar boa’s 
is inmiddels zo groot dat tekorten dreigen te ontstaan. Bovendien wordt er van boa’s steeds 
meer gevraagd, waardoor ze aan hogere (opleidings)eisen moeten voldoen. Dat betekent dat 
per saldo minder mensen in aanmerking komen voor een baan als buitengewoon 
opsporingsambtenaar. Om problemen voor te zijn, lopen er allerlei experimenten met de inzet 
van boa’s en wordt er nagedacht over de versoepeling van enkele regels die boa’s aan handen 
en voeten binden. Bron: De Stentor, 8 mei 2021. 
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Heino waarschuwt voor agressieve broedende buizerds 
 
‘Let op! Agressieve roofvogel’. Met die tekst op opvallende gele borden waarschuwt de gemeente 
Raalte voorbijgangers voor broedende buizerds. Twee van deze vogels hebben zich genesteld 
in een boom langs de Veldhoekerweg in Heino. 
 
De borden zijn uit voorzorg geplaatst, laat de gemeente weten. De buizerds in Heino hebben 
deze lente nog niemand te grazen genomen. Op de Veldhoekerweg wordt sinds mei 2019 elk 
jaar gewaarschuwd voor de broedende buizerds. In dat jaar vielen de vogels meerdere keren 
mensen aan. Het waarschuwen lijkt succesvol, vorig jaar werden er geen incidenten gemeld. 
Bron: De Stentor, 7 mei 2021. 
 

 

Stockfoto van een vliegende buizerd met foto van waarschuwingsbord. Met het bord wil de 
gemeente Raalte voorbijgangers alert maken op de broedende buizerds. © Shutterstock / 
Gemeente Raalte 
 
 

Reproductiegetal is gezakt naar 0.93 
 
Het coronavirus verspreidt zich nog langzamer door Nederland. Het 
zogeheten reproductiegetal is verder gezakt, van 0,94 naar 0,93. In de voorgaande dagen 
stond het cijfer zelfs op 0,91 en dat is het laagste peil sinds eind januari. 
 
Als het reproductiegetal onder de 1 ligt, kan de uitbraak langzaam doven. Hoe verder het 
boven de 1 komt, hoe meer mensen besmet raken. In dat geval kan het aantal gevallen steeds 
sneller oplopen. Twee keer per week, op dinsdag en vrijdag, berekent het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het reproductiegetal. Daarbij kijkt het instituut standaard 
ongeveer twee weken terug in de tijd, omdat het anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. 
Het reproductiegetal van 0,93 slaat op de situatie zoals die op 22 april was. Op 20 en 21 april 
was het getal 0,91. Bron: AD, 7 mei 2021.  
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Engelsen die op vakantie gaan hoeven bij terugkomst niet meer in 
quarantaine 
 
Engelsen die vanaf 17 mei op vakantie gaan naar Portugal, IJsland, Israël en negen andere 
buitenlandse bestemmingen hoeven bij terugkomst niet meer in quarantaine. Wel moeten ze 
voor en na hun reis een coronatest doen. 
 
Transportminister Grant Shapps maakte vandaag op een persconferentie de 'groene 
lijst' bekend van landen met een laag risico op een coronabesmetting en een hoge 
vaccinatiegraad. Onder meer Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Brunei, Gibraltar en de 
Falkland-eilanden staan er ook op. 
 
Wie terugkomt uit een 'oranje' land moeten tien dagen in quarantaine. In het 
verkeerslichtensysteem vallen de meeste landen daaronder, zoals belangrijke bestemmingen 
als Spanje, Frankrijk en Griekenland. Bij terugkeer uit een rode bestemming is tien dagen 
quarantaine ook verplicht, maar dan op eigen kosten in een door de overheid aangewezen 
hotel. Bijvoorbeeld Turkije en Nepal vallen daaronder. 
 
Britten die nu op vakantie gaan kunnen een boete krijgen. Reizen naar het buitenland is 
alleen toegestaan met een geldige reden. De andere delen van het Verenigd Koninkrijk - 
Schotland, Wales en Noord-Ierland - hebben nog niet bekendgemaakt wanneer ze hun 
reisbeperkingen versoepelen. Bron: AD, 7 mei 2021.  
 
 

Twee vrouwen bevallen door corona in het UMC Utrecht vroegtijdig van 
hun baby 
 
Twee zwangere vrouwen met een coronabesmetting hebben de afgelopen twee weken in het 
UMC Utrecht op de intensive care gelegen en zijn door ademhalingsproblemen vroegtijdig van 
hun baby bevallen. Een zeer heftige situatie voor de ouders, maar ook op de ic-
verpleegkundigen en artsen maakte het veel indruk. ‘Gelukkig hebben beide moeders en hun 
baby's het gered.’ 
 
De afgelopen weken werden vier zwangere vrouwen met corona op de intensive care in het 
UMC opgenomen. Twee van hen herstelde door medicatie en behandeling goed en dragen hun 
baby nog altijd. De gezondheid van de twee andere vrouwen, die beide 30 weken zwanger 
waren, verslechterde. ‘Ze kregen zo weinig zuurstof dat ze geen zin meer af konden maken. 
We moesten hen beide intuberen. Onder de 28 weken beademen we wel met de baby in de 
buik, maar daarna niet meer. Dan knapt een moeder echt beter op als de baby geboren is’, 
licht Kitty Bloemenkamp, hoogleraar Verloskunde (UMC Utrecht), de moeilijke beslissing 
toe.  Bron: De Stentor, 7 mei 2021.  
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Testsamenleving? De testers zitten duimen te draaien omdat er geen 
evenementen zijn 
 
Verandert Nederland in een testsamenleving? Terwijl de Tweede Kamer dertien uur 
debatteerde over de nieuwe wet op toegangstesten, zaten die testers zelf duimen te draaien op 
bijna lege locaties. Personeel zat, maar er zijn geen evenementen.  
 
Er staan op vrijdag aan het begin van de middag drie mensen in de rij voor de centrale 
sneltestlocatie in Breda. Ze laten zich testen omdat ze die avond naar een Fieldlab gaan: een 
concert van Racoon in Den Bosch. Bij de testlocatie, een grote tent aan de rand van de stad, 
kunnen twintig mensen tegelijkertijd worden getest. Twee weekenden geleden waren die 
twintig hokjes allemaal tegelijk vol: toen mocht er publiek, mits negatief getest,  bij alle 
eredivisiewedstrijden, was het casino in de stad open en waren er concerten in het poppodium. 
Bron: AD, 7 mei 2021.  
 

Wereldwijd zeven miljoen mensen overleden door besmetting 

coronavirus 

Uit schattingen van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) is gebleken 
dat wereldwijd mogelijk 6,9 miljoen mensen zijn gestorven door een besmetting met het 
coronavirus, of meer dan twee keer zoveel als eerder werd aangenomen.  

Ons land scoort niet best, omdat hier geen registratieplicht geldt. Zeker in het begin van de 
pandemie werd niet iedereen getest en dus ook niet als coronadode geregistreerd. Nederland 
telt momenteel 17.269 coronadoden, maar het werkelijke aantal zou zelfs dubbel zo hoog 
kunnen liggen.  

De onderzoekers baseren hun ramingen op de oversterfte: die wordt verkregen door de 
verwachte sterfgevallen door alle oorzaken in een bepaalde periode vóór de pandemie te 
vergelijken met de werkelijke sterfgevallen tijdens de pandemie. Daarbij wordt er rekening 
mee gehouden dat er tijdens de pandemie een verschuiving in de doodsoorzaken heeft 
plaatsgevonden. Zo waren er bijvoorbeeld minder verkeersongevallen als gevolg van de 
verminderde mobiliteit. Tegelijkertijd waren er bijvoorbeeld vertragingen bij de behandeling 
van andere ziekten. Na die factoren in rekening te brengen, hebben de onderzoekers een 
schatting gemaakt van het aantal sterfgevallen dat waarschijnlijk alleen te wijten is aan Covid-
19, hoewel ze niet altijd als dusdanig werden geregistreerd. Bron: AD, 7 mei 2021. 

Een nadeel heeft ook zijn voordeel: door corona minder andere ziekten 

‘Elk nadeel heb z’n voordeel’, zei Johan Cruijff. Terwijl de coronapandemie om zich heen greep, 
kwamen andere infectieziektes als hepatitis A, B en C, hersenvliesontsteking, kinkhoest en 
griep ‘spectaculair’ minder vaak voor.  

‘Het is echt enorm wat je ziet’, zegt Ger Rijkers, medisch immunoloog bij het Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. ‘De daling is spectaculair. Kinkhoest is in België en 
Nederland met meer dan negentig procent afgenomen.’ Bron: AD, 7 mei 2021.    

Alleen vaccinatie stopt het coronavirus niet, versoepeling verergert de 
pandemie  

Dr. Michael Ryan, hoofd van de noodsituaties van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 
zegt dat het explosieve aantal besmettingen met het coronavirus slechts gedeeltelijk wordt 
veroorzaakt door de varianten en waarschuwt landen dat versoepeling van 
controlemaatregelen de pandemie kan verergeren. 
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Ryan zegt dat het virus 'enorme kinetische energie' heeft in bepaalde landen en leiders die 
denken dat alleen vaccinatie de pandemie zal stoppen, vergissen zich. ‘Het wordt gedreven 
door zowel menselijk gedrag als door de opkomst van varianten en vele andere factoren’, zei 
Ryan. ‘We verwachten dat het virus langzamer gaat werken en we trappen op het gaspedaal.’ 
Bron: AD, 7 mei 2021.  

 

Zorgen bij ziekenhuizen op Zuid over songfestival: ‘Extra zorg niet 

gegarandeerd’ 

De ziekenhuizen van Rotterdam-Zuid, het Maasstad en het Ikazia, beklagen zich tegenover 
burgemeester Aboutaleb over de medische risico’s die Eurovisie Songfestival met zich 
meebrengt. De ziekenhuizen kunnen niet garanderen dat ze tijdens het festival extra zorg 
kunnen bieden aan bezoekers, personeel en artiesten. Dat bevestigt een woordvoerster van 
het Maasstad na berichtgeving van Nieuwsuur. 

De ziekenhuizen liggen dichtbij festivalhotspot Ahoy en vrezen met name een toename van de 
acute zorg; festivalgangers die om de een of andere reden in het ziekenhuis belanden. Volgens 
de ziekenhuisbazen is hun personeel overbelast vanwege de coronacrisis. Ze kunnen daarom 
extra zorg tijdens het festival niet garanderen, zeggen ze tegen Nieuwsuur.  

‘We vragen om nog eens kritisch te bezien, op basis van een risicoanalyse, of dit hoge aantal 
bezoekers gewenst is’, aldus de woordvoerster van Maasstad. Ze wijst erop dat het in de regio 
‘ontzettend druk’ is in de zorg. ‘De reguliere zorg is afgeschaald, ic’s liggen vol en zo nu en dan 
is er een opnamestop voor patiënten.’ 

Hoewel andere ziekenhuizen bereid zijn om bij te springen, is vooraf verspreiden van patiënten 
niet altijd een optie. ‘Iemand op de ic is niet altijd zomaar over te plaatsen. Niet alleen iemand 
met corona, maar ook iemand die een auto-ongeluk of hartinfarct heeft gehad. Wij zijn altijd 
open voor iedereen.’ 

Het Eurovisie Songfestival is door het kabinet aangewezen als zogeheten fieldlab, een 
evenement waar publiek bij aanwezig mag zijn om te kunnen onderzoeken hoe bezoekers zich 
gedragen. Bij de negen shows van 17 tot en met 22 mei - zes repetities, twee halve finales en 
de finale – mogen per keer maximaal 3500 toeschouwers aanwezig zijn.  
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Aboutaleb laat in een reactie weten dat hij als voorzitter van de veiligheidsregio voortdurend 
in contact staat met de zorgsector. Ook wijst hij erop dat het kabinet goedkeuring heeft 
verleend.  ‘Daarnaast heeft het kabinet besloten tot de ‘stopknop’ procedure, wat inhoudt dat 
als het aantal ic-bedden boven de 900 komt de publieke aanwezigheid wordt teruggebracht 
tot 0.’ Bron: AD, 7 mei 2021. 

Kabinet: publiek gewoon welkom bij Songfestival 

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

Bij de negen shows van 17 tot en met 22 mei - zes repetities, twee halve finales en de finale – 
mogen per keer maximaal 3500 toeschouwers aanwezig zijn. Het kabinet had daar al eerder 
toestemming voor gegeven, maar zei toen wel dat er mogelijk alsnog een publieksverbod zou 
komen als er te veel mensen op de intensive cares van de ziekenhuizen zouden liggen. Bron: 
AD, 29 april 2021.  

Te zware mensen mogen niet naar Fieldlab-evenementen en dus ook niet 

naar het songfestival 

Mensen met zeer ernstig overgewicht mogen niet deelnemen aan Fieldlab-evenementen en dus 
ook niet naar het Eurovisie Songfestival. Hoe wordt dat gecontroleerd? ‘Wij gaan geen 
weegschaal bij de deur neerzetten.’ 

Alleen onder speciale voorwaarden is publiek welkom bij het songfestival, dat van 18 tot en 
met 22 mei in Rotterdam plaatsvindt. Zo mogen volgens de overheid bij een Fieldlab-
evenement geen risicogroepen aanwezig zijn. Zij hebben een extra grote kans om ernstig ziek 
te worden door het coronavirus. Ook moet iedereen zich van tevoren laten testen. 

In risicogroepen vallen bijvoorbeeld mensen die ouder zijn dan zeventig jaar, maar ook mensen 
met onderliggende aandoeningen, zoals chronische hartpatiënten of mensen met een 
nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie. Ook mensen met zeer 
ernstig overgewicht vallen in de risicogroepen.  

Hoe dat in de praktijk werkt? ‘Potentiële bezoekers worden op diverse momenten bij de 
aankoop van kaarten gewezen op de algemene voorwaarden’, verklaart een woordvoerder van 
Fieldlab. ‘Een daarvan is dat mensen die behoren tot een risicogroep, zoals geformuleerd door 
het RIVM, worden uitgesloten van deelname.’ 

Daarop aan de deur controleren mag niet. Of iedereen zich er dus aan houdt, is aan de 
bezoekers zelf. ‘Maar we doen wel een beroep op het gezond verstand van de potentiële 
bezoekers.’ 

De kaartverkoop begint zaterdag om 12.00 uur. In eerste instantie kunnen alleen mensen die 
een ticket hadden voor de show van vorig jaar een kaartje boeken, al zijn er niet genoeg 
plaatsen voor iedereen.  Bron: AD, 7 mei 2021.  

Drankje op Grieks strand is weer mogelijk 

Een drankje aan een bar op een Grieks strand is vanaf zaterdag weer mogelijk. De Griekse 
regering heeft een versoepelingsplan gepresenteerd waarin voorlopig alleen beheerde stranden 
worden vrijgegeven. Touroperators verwachten echter pas in juli grote aantallen 
vakantiegangers, die erg belangrijk zijn voor de Griekse economie. 

Zoals eerder aangekondigd zijn toeristen vanaf 15 mei weer welkom, zonder 
quarantaineplicht. Musea zijn een dag eerder toegankelijk. Het uitgaansverbod tussen 23.00 
en 05.00 uur blijft van kracht. 
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Scholen gaan komende maandag weer open met tests voor de leerlingen, openluchtbioscopen 
vanaf 21 mei en theaters een week later, maar wel op halve capaciteit. Buiten eten bij een 
restaurant met maximaal zes mensen aan tafel kan weer sinds afgelopen maandag. 

Het aantal coronabesmettingen in Griekenland daalt, maar de autoriteiten houden rekening 
met her en der een stijging als gevolg van de versoepelingen. Vrijdag werden nog bijna 2700 
nieuwe infecties gerapporteerd. Het grootste deel van de ruim tienduizend mensen die 
overleden aan Covid-19 stierf de afgelopen maanden in wat de derde golf wordt genoemd. 
Bijna een op de tien Grieken heeft inmiddels een tweede dosis van een coronavaccin gehad. De 
Griekse regering heeft een versoepelingsplan gepresenteerd waarin voorlopig alleen beheerde 
stranden worden vrijgegeven. Touroperators verwachten echter pas in juli grote aantallen 
vakantiegangers, die erg belangrijk zijn voor de Griekse economie. Bron: AD, 7 mei 2021. 

 

© Thijs Kettenis  

Horeca in regio vreest coronatestbewijs, musea voorzichtig: ‘stok in je 

neus is weinig gastvrij’ 

Horeca en culturele instellingen in de regio reageren zuinigjes op de komst van verplichte 
coronatestbewijzen voor hun bezoekers. Niemand is er echt blij mee, maar waar musea als de 
Fundatie en MORE de testsamenleving nog wel als een eerste stap zien, klinkt in kroegen een 
heel ander geluid. ‘Een stok in je neus en 7,50 euro betalen om een kopje koffie te gaan 
drinken, dat noem ik geen gastvrijheid.’ 

Met de ‘Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19’ wil het kabinet de heropening van de samenleving 
versnellen. Een Kamermeerderheid stuurt aan op steun hiervoor. Het betekent dat bezoekers 
van bijvoorbeeld musea, horeca en bioscopen vanaf eind deze maand of begin juni naar binnen 
kunnen met een bewijs dat ze coronavrij zijn. Of de voorgestelde eigen bijdrage van 7,50 euro 
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per 1 juli doorgaat, valt ernstig te betwijfelen na de nodige kritiek vanuit de Tweede Kamer 
deze week. Maar ook los van die financiële component zien organisaties in deze regio beren 
op de weg. 

‘Naar horecazaken gaan moet leuk zijn en spontaan gebeuren. Dat je met kennissen thuis zit 
en ineens bedenkt om even het centrum in te gaan. Dan wil je niet dat je je eerst nog moet 
laten testen’, reageert Jacco Talen, eigenaar van het Apeldoornse café-restaurant De Babbel 
en voorzitter van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Talen ziet maar 
één oplossing: ‘Zo snel mogelijk iedereen vaccineren. Volgens minister Hugo de Jonge zou dat 
voor 1 juli gebeuren, maar ik denk dat hij inmiddels weet dat hij die datum niet gaat halen.’ 
Bron: De Stentor, 7 mei 2021.    

Schokkende beelden tonen achtergelaten lichamen in Indiaas 

ziekenhuis: ‘dokters zijn gevlucht bang voor agressieve familie’  

Het coronavirus blijft onverbiddelijk hard toeslaan in India. Voor de tweede dag op rij is het 
record van nieuwe bevestigde besmettingen gesneuveld. Veel ziekenhuizen zijn door hun 
voorraad zuurstof heen. Op sociale media zijn schokkende beelden opgedoken uit een klein 
ziekenhuis even buiten de hoofdstad Delhi, die laten zien hoe de lichamen van enkele 
coronapatiënten worden achtergelaten op de intensive care. Van het medisch personeel is 
geen spoor meer te bekennen.  

 

De beelden gingen viral in India. Ze tonen hoe de politie arriveert in het ziekenhuis en familie 
van coronapatiënten hen tegemoet komt. ‘Iedereen is dood’, kun je iemand horen zeggen. 

De familieleden hadden even daarvoor een vreselijke ontdekking gedaan. De beelden tonen 
een intensive care, waar verschillende lichamen op bedden liggen. Medisch personeel is 
nergens te bespeuren. ‘Geen dokter, geen apotheker, geen receptionist, er is zelfs geen 
beveiliging meer’, zegt een van de familieleden. ‘Hoe kunnen dokters vluchten en hun 
patiënten zo aan hun lot overlaten? 

Volgens de directrice van het Kriti Hospital zou het ziekenhuis vrijdag om 14.00 uur een 
noodoproep hebben gedaan richting overheid, omdat de voorraad zuurstof bijna op was. Er 
kwam echter geen hulp en om 23.00 uur waren al zes patiënten overleden. Daarop beval Swati 
Rathore het personeel zich te verstoppen omdat ze bang was voor woedende familieleden. Zes 
dagen eerder was er al een incident geweest. Toen werd het personeel door boze familieleden 
aangevallen en het ziekenhuis kort en klein geslagen. ‘Ik vreesde voor hun leven’, aldus de 
directrice.    
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India heeft voor de tweede dag op rij het record verbroken van nieuwe coronabesmettingen. 
In de afgelopen 24 uur werden 414.188 nieuwe besmettingen geregistreerd, meldt het 
ministerie van Gezondheid. Er stierven ook 3915 mensen door corona. De cijfers liggen in 
werkelijkheid waarschijnlijk nog hoger, aangezien het in bepaalde delen van het land moeilijk 
is om coronatests uit te voeren. Op het platteland sterven bovendien veel mensen thuis en zij 
worden niet altijd opgenomen in de statistieken. 

In het land met 1,4 miljard inwoners gaan ondertussen steeds meer stemmen op om een 
landelijke lockdown in te voeren. Premier Narenda Modi wil een algemene lockdown vermijden 
en zet in op lockdowns in de zwaarst getroffen gebieden. Een nationale lockdown leidde er 
vorig jaar namelijk toe dat miljoenen arbeiders vanuit de steden naar hun geboortedorpen 
trokken. Zij hebben waarschijnlijk het virus verder verspreid. Bovendien werd de economie 
zwaar getroffen door de lockdown. 

India is met in totaal meer dan eenentwintig miljoen geregistreerde besmettingen het zwaarst 
getroffen door de coronapandemie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was India 
vorige week goed voor bijna de helft van de geregistreerde gevallen wereldwijd. India kampt 
met een tekort aan zuurstof en vaccins en de crematoria zijn overvol. Bron: AD, 7 mei 2021.  

 

 

In India zijn voor het eerst meer dan 4000 mensen in één dag gestorven aan de gevolgen van 
Covid-19. Het land meldt vandaag 4187 overlijdens, waarmee het totale dodental 
op 238.270 komt te staan. Opnieuw een tragisch record. De afgelopen 24 uur werden er 
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ook 401.078 nieuwe besmettingen met het longvirus vastgesteld. Een lichte daling in 
vergelijking met gisteren. In totaal raakten zo'n 21,9 miljoen Indiërs besmet. Bron: AD, 8 mei 
2021.  

De Indiase staat Maharashtra, met daarin de financiële hoofdstad Mumbai, is een van 
de zwaarst getroffen regio's in het land. De deelstaat is ook India's op één na dichtstbevolkte 
landstreek. Sinds het begin van de pandemie zijn in Maharashtra meer dan vijf 
miljoen besmettingen en ruim 75.000 coronadoden geteld. 

Vorige maand noteerden de autoriteiten er een piek van 68.000 nieuwe infecties per dag. En 
zelfs dat aantal wordt als onderschatting gezien. Sindsdien neemt het aantal besmettingen af, 
maar de druk op de zorg blijft hoog. Om de stroom aan patiënten aan te kunnen is vorig jaar 
mei in Mumbai een enorm noodziekenhuis neergezet. 

Voorzien van de modernste apparatuur kan het BKC-veldhospitaal ruim 2000 
coronapatiënten aan. Ondanks het enorme aantal bedden ligt het ziekenhuis vrijwel altijd vol. 
329 artsen en evenzoveel verplegers houden de boel draaiend. Sinds de opening hebben zij 
zorggedragen voor ruim 22.600 coronapatiënten.  Bron: AD, 11 mei 2021. 
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De Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. Die is volgens hoogleraar Stefan van Baars lek geraakt 
tijdens de werkzaamheden van de afgelopen jaren. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto 
 
 

Miljarden euro’s schade, wellicht 2600 doden en volle vluchtroutes: dit 
kan gebeuren als Lekdijk doorbreekt 
 
We leven in een land met veel water en staan er zelden bij stil dat onze dijken het zouden 
kunnen begeven. Toch is die kans bepaald niet denkbeeldig, bleek onlangs uit een alarmerend 
rapport van hoogleraar Stefan van Baars. Bij hoogwater zou de Lekdijk tussen Kinderdijk en 
Groot-Ammers volgens hem zomaar eens kunnen breken, met dramatische gevolgen tot en 
met Gorinchem aan toe. 

 
De lente komt er eindelijk aan. Na een koude eerste helft van het voorjaar worden eindelijk 
temperaturen verwacht waarbij we massaal de fiets tevoorschijn halen om over landweggetjes 
en dijken te fietsen of ons met de benenwagen verplaatsen. Het is dan genieten geblazen van 
de mooie vergezichten over het water van de Lek of de koeien in de polder. Bron: AD, 7 mei 
2021.  
 

Veel coronapatiënten houden last van brein: ‘deze mensen móeten 
vooruit geholpen worden’ 
 
Patiënten met langdurige coronaklachten hebben opvallend vaak problemen met hun brein. 
Ruim een derde van de mensen die aanklopten bij de gespecialiseerde hulpverleners van C-
support ervaart problemen met concentratie, dertig procent heeft moeite met dingen 
onthouden. Ook houdt een aanzienlijk deel van de patiënten last van hoofdpijn. 
 
C-support, een stichting die door de overheid is aangewezen om coronapatiënten die drie 
maanden na besmetting nog gezondheidsproblemen ervaren te ondersteunen bij nazorg, hielp 
tot nu toe bijna vierduizend mensen. Het gaat in veel gevallen om mensen die nooit in het 
ziekenhuis lagen.  
Het werkelijke aantal mensen dat na besmetting voor langere tijd gezondheidsproblemen 
ervaart, ligt in Nederland vermoedelijk veel hoger dan vierduizend. Alleen al tussen augustus 
en januari maakten ruim eenentwintigduizend patiënten gebruik van zogenoemde 
paramedische herstelzorg. Ze staan onder behandeling van bijvoorbeeld een fysio-, oefen- of 
ergotherapeut. De verwachting is dat dit aantal dit jaar verder toeneemt. 
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Vermoeidheid is bij C-support de meest gerapporteerde klacht: vijfenveertig procent van de 
longcovidpatiënten heeft daar last van. Ook kortademigheid, spierpijn en slaapproblemen 
staan hoog op de lijst. Een deel van de mensen die hulp krijgen, heeft een jaar na besmetting 
nog steeds ernstige problemen. Artsen breken zich het hoofd over de klachten, waar nog geen 
bewezen oorzaak is gevonden. Op MRI- of langscans worden vaak geen afwijkingen gevonden. 
 
‘We zien dat mensen vermoeid zijn’, zegt Ewoud van Dijk, neuroloog in het Radboudumc en 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. ‘Ze hebben meer moeite met 
aandacht en concentratie. Onthouden dingen daardoor minder makkelijk. Maar wat is de 
oorzaak van die vermoeidheid? We weten er nog onvoldoende van.’ 
 
Deskundigen proberen patiënten te begeleiden bij hun klachten. Tegelijkertijd vrezen ze dat 
een deel met problemen blijft kampen. ‘We verwachten dat, net als bij Q-koorts, een klein deel 
van de mensen ziek blijft’, zegt Annemieke de Groot, directeur van C-support. ‘Alleen het 
aantal geïnfecteerden is nu veel groter, dus die aantallen zullen automatisch hoger liggen.’ 
Bron: AD, 8 mei 2021.  
 

Ziek naar werk 

De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, heeft dit jaar (tot 5 april) 3.785 
coronagerelateerde klachten ontvangen. Dat is 65 procent van het totale aantal meldingen dat 
de inspectie in deze periode binnenkreeg. De meerderheid van de meldingen heeft dus te 
maken met de coronamaatregelen. 

De meeste coronagerelateerde meldingen gingen over mensen die ziek op de werkvloer 
verschenen. Een woordvoerder van de inspectie zegt dat dit een brede categorie is; hier vallen 
bijvoorbeeld klachten over collega's die uit zichzelf met coronaklachten naar het werk komen 
onder, maar ook klachten over mensen die gedwongen worden om ondanks ziekte naar hun 
werk te komen. 

Ook komen er regelmatig meldingen binnen over bedrijven die personeel niet toestaan om 
thuis te werken, terwijl het werk dit wel toelaat, en over situaties waarin mensen tijdens het 
werk geen afstand kunnen houden. 

Vorig jaar ontving de inspectie in totaal bijna achtduizend meldingen die gerelateerd waren 
aan de coronamaatregelen. Toen werd het vaakst geklaagd over de onmogelijkheid om de 
anderhalvemeterregel na te leven. 

Hoe vaak een klacht dit jaar heeft geleid tot een boete of een andere maatregel, kon de 
inspectie niet zeggen. 

In mei vorig jaar kreeg een Friese groentekweker een waarschuwing, omdat er in zijn bedrijf 
geen afstand werd gehouden, terwijl dat vaak wel kon. De groentekweker kreeg een 
zogenaamde 'eis tot naleving'. Dit betekent dat het bedrijf er in korte tijd voor moet zorgen dat 
werknemers zich wel aan de coronaregels (kunnen) houden. Bron: NU.nl, 7 mei 2021.  

Mondkapjes uit Nederland 

Nederlanders kunnen binnenkort mondkapjes van eigen bodem dragen. Dutch PPE Solutions, 
een samenwerking tussen industriegroep VDL en chemiebedrijf DSM, opende vrijdag in het 
Limburgse Geleen een fabriek waar mondkapjes worden geproduceerd met eigen 
filtermateriaal. 
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De joint venture bestaat sinds september vorig jaar en leverde sinds januari mondkapjes met 
filtermateriaal van een buitenlandse leverancier. In enkele maanden tijd zetten de twee 
bedrijven een fabriek op poten en sinds vrijdag is die operationeel. 

Het filtermateriaal wordt gemaakt met gebruikte frituurolie en de machines draaien volledig 
op groene elektriciteit, meldt het bedrijf. Het is de bedoeling dat de mondkapjes van Dutch 
PPE Solutions ook naar andere Europese landen geëxporteerd worden. 

Het bedrijf maakt chirurgische mondkapjes van de types FFP2 en IIR. Door zelf filters te 
produceren, moet ons land minder afhankelijk worden van buitenlandse fabrikanten, 
waardoor professionals in de zorg en andere branches te allen tijde veilig hun werk kunnen 
doen. 

De eerste externe klant van Dutch PPE Solutions is het Nederlandse bedrijf Medprotex, dat 
chirurgische mondkapjes maakt. ‘Bij Medprotex vinden we korte, duurzame ketens en 
transparantie belangrijk. Dutch PPE Solutions voldoet aan die eisen. Deze krachtige 
samenwerking is made in Holland en creëert waarde op economisch, sociaal en ecologisch 
gebied’, zegt directeur Cyrille Depondt over de samenwerking. Bron: NU.nl, 7 mei 2021. 
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GGD komt nog duizenden werknemers tekort voor massavaccinatie 
 
'Om in juni te kunnen starten met de geplande massavaccinatie tegen corona zoekt de GGD 
nog minstens zesduizend (en waarschijnlijk veel meer) werknemers, meldt de NOS. Zo moet 
de organisatie nog zeker duizend toezichthouders vinden en nog duizenden 
prikzetters aannemen de komende tijd. 
 
Er zijn vanaf juni 13.000 fte (voltijdbanen) nodig voor het massale vaccineren. Daarvan zijn 
er nu ruim 7000 ingevuld, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten aan de NOS. 
Omdat dit werk meestal in deeltijd wordt gedaan, komen 13.000 fte neer op 30.000 (parttime) 
banen.  
 
Om de vacatures van medische toezichthouders te vullen start de GGD volgende week met 
een online wervingscampagne. Daarbij zoekt de organisatie naar mensen met een medische 
achtergrond - zowel basisartsen, als gepensioneerde huisartsen. ‘We roepen eigenlijk iedereen 
op met BIG-registratie die wil en de tijd heeft om zich te melden’, zegt GGD-woordvoerder 
Laetitia Gruwel. Bron: Het Parool, 7 mei 2021. 

 
Europese Commissie 'dicht bij' tekenen grote vaccinorder Pfizer 
 
De Europese Commissie verwacht heel snel, mogelijk vrijdag al, de beoogde aankoop van 1,8 
miljard doses van het Pfizer/BioNTech-coronavaccin af te ronden. Een 
commissiewoordvoerder ontkent dat de Europese order wordt geblokkeerd door Frankrijk, 
zoals het Duitse dagblad Die Welt schrijft. ‘Er is unanieme steun van de lidstaten voor het 
contract en onze aanpak,’ zei hij. 
 
De nieuwe vaccins worden besteld voor levering in vooral 2022 en 2023, als boost na al gezette 
prikken en als bescherming tegen nieuwe varianten.  
Ook kunnen kinderen in aanmerking komen voor de nieuwe vaccins. Tot nu toe heeft het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) alleen vaccins voor volwassenen goedgekeurd, maar 
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momenteel onderzoekt het agentschap of de Pfizervaccins ook veilig en efficiënt voor jongeren 
zijn. Volgens de woordvoerder wordt een uitspraak hierover van EMA in juni verwacht. 
 
Volgens Die Welt, die zich baseert op uitspraken van diplomaten, zou Frankrijk de order om 
onduidelijke redenen hebben willen tegenhouden, mogelijk omdat Parijs een grotere rol wil 
voor Franse farmaceutische bedrijven, suggereerden de anonieme bronnen. Ook de Franse 
Eurocommissaris Thierry Breton (Industrie) zou zijn twijfels hebben volgens de krant, maar 
volgens de woordvoerder zijn hierover 'geen discussies gevoerd' binnen de Commissie. Bron: 
Het Parool, 7 mei 2021.  
  

Ondertekening contract Pfizer 
  
Europa heeft zich met de ondertekening van een contract met farmaceut Pfizer de komende 
twee jaar nog eens verzekerd van 1,8 miljard doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin. Europese 
Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen laat vandaag weten dat de deal met de 
medicijnmaker beklonken is. 

Brussel heeft bij verschillende vaccinmakers al miljarden doses besteld, meer dan genoeg om 
alle ongeveer vierhonderdvijftig miljoen EU-burgers in te enten. Mogelijk blijkt het nodig om 
de prik te herhalen of duiken er virusmutanten op die een extra dosis vergen. Daar wil de 
commissie op voorbereid zijn. 

Pfizer gaat vanaf eind dit jaar nog eens negenhonderd miljoen doses leveren en de EU kan 
aanspraak maken op nog eens zoveel, laat Von der Leyen weten. De vaccins die de EU 
aankoopt worden in principe eerlijk verdeeld over de lidstaten. Nederland zou daardoor 
aanspraak kunnen maken op minstens zeventig miljoen doses. 

Wat Europa voor het vaccin betaalt, blijft geheim. Het Pfizer-vaccin is een van de 
duurdere coronavaccins. Daarom zagen sommige EU-landen eerder af van de Pfizer-vaccins 
die Brussel voor hen had bedongen. Daarvan zijn ze teruggekomen omdat het de farmaceut, 
anders dan andere vaccinfabrikanten, wél lukt om op tijd te leveren. Bron: AD, 8 mei 2021. 

New York wil toeristen inenten tegen Covid-19 
 
De Amerikaanse stad New York wil toeristen gaan inenten tegen Covid-19. De autoriteiten 
gaan mobiele vaccinatielocaties op iconische locaties plaatsen, waar ze het Janssenvaccin 
willen toedienen aan iedereen die een prik wil. 
 
'New York is open voor zaken, prik voor prik,' schrijft burgemeester Bill de Blasio op Twitter. 
Om ook toeristen te kunnen inenten, moet de staat toestemming geven. Nu worden in de staat 
New York alleen mensen gevaccineerd die er wonen of werken. 
 
De Blasio wil New York voor 1 juli 'volledig geopend' hebben. De eerste stappen zijn al gezet. 
Steeds meer coronamaatregelen worden opgeheven. Zo mag de horeca sinds begin deze week 
weer gasten ontvangen en rijden er weer dag en nacht metro's. Later deze maand worden meer 
regels versoepeld. 
 
Een jaar geleden was New York enige tijd het epicentrum van de pandemie. Nu gaat het steeds 
beter met de metropool. Het aantal besmettingen in de stad wordt steeds kleiner, terwijl de 
vaccinatiecampagne voortvarend verloopt. Bron: Het Parool, 7 mei 2021. 
 
 



118 

 

 
 

Geen risico op ernstige symptomen of de dood na inname 
ontstekingsremmer bij coronabesmetting 

Het nemen van ontstekingsremmers zoals ibuprofen zorgt niet voor hogere risico's op ernstige 
symptomen of de dood bij een coronabesmetting, komt naar voren uit een nieuwe studie. Het 
gaat om het meest omvangrijke onderzoek van zijn soort tot nu toe. 

Aan het begin van de coronapandemie in maart vorig jaar, was er bezorgdheid over de 
potentiële effecten van ontstekingsremmers die niet onder de steroïden vallen. Zulke 
medicijnen, ook bekend als NSAID's, worden voorgeschreven bij een veelheid van kwalen en 
aandoeningen. Onder de groep vallen behalve ibuprofen ook ontstekingsremmende pijnstillers 
als diclofenac en naproxen. 

In een onderzoek dat zaterdag is gepubliceerd in het gezaghebbende vaktijdschrift Lancet 
Rheumatology, wordt geconcludeerd dat de bezorgdheid onterecht was. De medicijnen zorgen 
niet voor een verergering van de sterfte of het ziekteverloop bij Covid-19, aldus de auteurs. Zij 
bevelen aan dat artsen de NSAID's net als in het verleden blijven voorschrijven. 

‘Toen de pandemie een jaar geleden begon, moesten we er zeker van zijn dat deze veelgebruikte 
medicatie niet voor slechtere uitkomsten zou zorgen bij coronapatiënten', aldus hoofdauteur 
Ewen Harrison, hoogleraar aan de Universiteit van Edinburgh. ‘We hebben nu duidelijk 
bewijs dat NSAID's veilig zijn voor gebruik door patiënten met Covid-19, wat zowel 
behandelaars als patiënten gerust moet stellen zodat de medicijnen kunnen worden gebruikt 
zoals voor het begin van de pandemie.' 

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de gegevens van 72.000 coronapatiënten die 
tussen januari en augustus 2020 werden opgenomen in 255 ziekenhuizen in Engeland, 
Schotland en Wales. Van hen hadden 4211 patiënten voor de ziekenhuisopname NSAID's 
genomen. 
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Het verschil in sterfte tussen de mensen die de medicijnen wel hadden genomen en de mensen 
die dat niet hadden gedaan bleek verwaarloosbaar. Hetzelfde kan worden gezegd van het 
verschil bij ic-opnames, kunstmatige beademing of het nodig hebben van extra zuurstof. Bron: 
AD, 8 mei 2021.  

Terrassen in België weer open 

De Belgische terrassen mogen zaterdag na ruim een half jaar weer open. Wie vervolgens 
moeite heeft om op tijd thuis te komen, hoeft zich bovendien geen zorgen te maken over 
de avondklok want die wordt afgeschaft. 

De versoepelingen zijn verantwoord nu het coronavirus in België alweer weken voorzichtig op 
zijn retour lijkt, denken de autoriteiten. Ze wilden daartoe eigenlijk vorige week al overgaan, 
maar namen wat langer de tijd uit angst te hard van stapel te lopen. 

De Belgische terrassen mogen dan wat later heropenen dan in bijvoorbeeld Nederland, 
de openingstijden zijn wel meteen een stuk ruimer. Kasteleins mogen om 08.00 uur hun 
eerste gasten ontvangen. Die mogen tot 22.00 uur blijven zitten. 

Met een zomerse zondag in het verschiet maakt de horeca zich op voor grote drukte. 
Een biertekort dreigt volgens de afgelopen week zeer bedrijvige brouwers niet. Maar 
een stoelentekort mogelijk wel. Pas vrijdag werd duidelijk dat terrashouders strikt anderhalve 
meter afstand tussen gasten moeten bewaren, tot hun grote woede. Ze mogen die afstand niet, 
zoals vorige zomer, verkleinen met behulp van tussenwanden van plexiglas. 

Belgen mogen sinds vrijdag middernacht ook 's nachts weer de straat op, na bijna zeven 
maanden avondklok tussen 0.00 uur en de vroege ochtend. Brusselaars kregen daarvan 
vrijdagavond nog een curieus toetje. De avondklok ging in de hoofdstad altijd al om 22.00 uur 
in, waardoor ze vrijdag nog twee uur binnen moesten blijven. 

Dat de avondklok verdwijnt, is nog altijd geen vrijbrief om 's nachts samen te drommen op 
straat of in het park. Het samenscholingsverbod dat overdag geldt, wordt 's nachts nog een 
graad strenger. Groepen van meer dan drie personen zijn niet toegestaan. Bron: AD, 9 mei 
2021. 

  

© Aurélie Geurts — Vanaf vandaag mogen terrassen in België weer open   
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In België heropent de horeca vanaf 9 juni volledig en mogen restaurants weer gasten binnen 
ontvangen. Ook bioscopen, sportzalen, theaters en casino's, mogen hun deuren weer openen. 
Hetzelfde geldt voor het houden van jaarmarkten en kermissen. Binnen zijn evenementen 
met tweehonderd bezoekers toegestaan, buiten met vierhonderd. Bij kerkdiensten, 
huwelijken en begrafenissen, mogen binnen honderd mensen aanwezig zijn en buiten 
tweehonderd.  

Begin juli zullen bij evenementen meer mensen worden toegelaten, meldt Het Laatste Nieuws. 
Vermoedelijk binnen 2000 binnen en 2500 buiten. Op 30 juli zal dat aantal verder worden 
verhoogd. Vanaf 13 augustus zullen festivals weer mogelijk zijn, waarschijnlijk op vertoon van 
een bewijs dat iemand gevaccineerd, getest of immuun, is. De versoepelingen hangen wel van 
de vaccinatiegraad en de ic-bezetting af. Bron: AD, 11 mei 2021.  

Daling nieuwe coronabesmettingen in België daalt 

De daling van het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in België lijkt te vertragen. 
Dat blijkt maandag uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal 
nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal doden blijft wel in hetzelfde tempo dalen.  

Het aantal nieuwe besmettingen in België daalt nog steeds, al is de snelheid van de daling 
afgenomen. De afgelopen week hebben dagelijks gemiddeld 2.983 mensen positief getest op 
Covid-19, wat slechts drie procent minder is dan een week eerder. Een dag eerder was dat 
nog een daling van vijf procent, een week geleden zestien procent. 

De Belgische terrassen mochten zaterdag na dik een half jaar weer open. Wie vervolgens 
moeite had om op tijd thuis te komen hoefde zich bovendien geen zorgen te maken over 
de avondklok want die is ook afgeschaft. 

De politie moest zaterdagnacht rond 01.30 uur ingrijpen nadat een paar duizend jongeren in 
Brussel bleven hangen en feesten. Bijna niemand hield voldoende afstand of droeg een 
mondkapje. Bron: AD, 10 mei 2021.  

In België meer coronabesmettingen met Indiase variant 

De meer besmettelijke Indiase variant van het coronavirus heeft in België niet alleen een leven 
geëist in een verpleegtehuis, maar zou ook elders in het land om zich heen grijpen. De mutant 
is waarschijnlijk wijder verspreid dan gedacht, zegt de Belgische viroloog Johan Neyts. 

De nieuwe variant, die hevig huishoudt in India, is besmettelijker én mogelijk minder gevoelig 
voor de coronavaccins die in omloop zijn. De mutant dook de afgelopen dagen op in een 
verpleegtehuis in Borsbeek bij Antwerpen, terwijl alle bewoners daar al waren ingeënt. Een 
van de bewoners bezweek. 

Steekproeven brachten zondagavond nog eens negentien gevallen van de Indiase variant aan 
het licht, zegt Neyts op de Belgische nieuwszender Radio 1. ‘De helft daarvan kunnen we 
linken aan reizen naar India, de andere helft niet. Dat betekent dat de variant aan het 
circuleren is’, zij het ‘waarschijnlijk nog niet zo heel veel’.  Bron: AD, 10 mei 2021.   

In België grote festivals in tweede helft van zomer mogelijk 

Volgens de Belgische premier Alexander De Croo moeten grote festivals in de tweede helft van 
de zomer mogelijk zijn. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon deed het ‘plan van de 
vrijheid’ al gretig uit de doeken. Toch moet de overheid volgens viroloog Steven Van Gucht 
niet te hard van stapel lopen: ‘Evenementen zullen kunnen doorgaan, maar best niet te groot 
en onder veilige omstandigheden.’ Bron: AD, 10 mei 2021. 
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Twee steekpartijen in ruim een uur tijd in Haagse wijk: jongen (17) 

overleden, jongen (14) zwaargewond 

In de Haagse wijk Laak zijn gisteravond kort na elkaar twee steekpartijen geweest. Om 19.00 
uur raakte een 14-jarige jongen zwaargewond toen hij werd neergestoken in de Thijssestraat. 
Nog geen anderhalf uur later stierf een tiener van 17 na nog een steekpartij op de 
Rijswijkseweg. In beide gevallen werden drie verdachten aangehouden. De politie onderzoekt 
of er een verband is.   

Om 20.20 uur gisteravond werd het 17-jarige slachtoffer vlakbij een supermarkt op de 
Rijswijkseweg neergestoken. De jongen raakte zwaargewond en werd nog gereanimeerd. Het 
werk van de hulpdiensten werd door agenten afgeschermd met doeken. De reanimatie mocht 
niet meer baten, de tiener overleed ter plekke aan zijn verwondingen.  
 
De politie deed in de avond en nacht onderzoek. Uit verhalen van omstanders kwam naar 
voren dat er een auto betrokken zou kunnen zijn bij de steekpartij. Deze zwartkleurige Opel 
Insignia werd later op de avond op de Erasmusbrug in Rotterdam gezien en gestopt door 
agenten. De inzittenden, een Delftenaar (21) en een 17-jarige vrouw uit Den Haag, werden 
aangehouden.  

Myron, een 17-jarige Haagse jongen uit de ‘hood’ is dood door een ‘beef’ zeggen bekenden. 
Wéér overleed een jonge jongen aan messteken. Een jongen uit de hood, het Haagse 
Schipperskwartier, de plek waar Keylow, vermeende baas van het liquidatieleger van Ridouan 
Taghi, opgroeide. Ze vereren hem nog steeds door de blauwe kleur van hun kleding. De 17-
jarige jongen zou het slachtoffer zijn van een beef, straattaal voor ruzie.  

‘Ja man, hij hoorde bij ons. Hij was een jongen uit de hood. Een goeie jongen. Echt. Helemaal 
niks mis mee’, zegt Jeremi Davelaar (30). Hij heeft het over de jongen die donderdagavond - 
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zeventien jaar oud -  werd doodgestoken op de Rijswijkseweg. Een jongen wiens familie 
afkomstig is uit Ghana. ‘Oh, mijn god, ik ga dood, ik ga dood’, hoort een buurtbewoner hem 
nog roepen in het Ghanees. Ze kan het verstaan omdat ze zelf ook uit Ghana komt. Myron 
heet hij. ‘Miroen’, zo werd hij door Jeremi en zijn vrienden genoemd. ‘Omdat hij zo snel was.’  

Jeremi zit op een bankje achter het buurthuis in het Schipperskwartier. Het hart van de hood. 
Al sinds de jonge jaren van Keylow komen buurtgenoten hier samen. Ze doen activiteiten in 
het buurtcentrum en chillen op straat. Bron: AD, 7 mei 2021. 

Drie mensen opgepakt na steekpartij, slachtoffer gewond naar ziekenhuis. Bij een steekpartij 
in de Thijssestraat in Den Haag is vanavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd 
met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. 

Bij de politie kwam een melding binnen van een verdachte situatie in de straat. ‘Dat bleek dus 
om een steekincident te gaan’, aldus een politiewoordvoerder. 

In de omgeving werd gezocht naar verdachten. Uiteindelijk zijn er drie mensen aangehouden. 
Bron: AD, 6 mei 2021.     

Minder nieuwe coronabesmettingen, maar Staphorst en Zutphen 

schieten wel in het rood 

In Oost-Nederland is het aantal nieuwe corona-besmettingen in vergelijking met een etmaal 
eerder met 31 personen verlaagd. Het aantal nieuwe besmettingen in 24 uur kwam uit op 
655. Met name Staphorst en Zutphen vielen in negatieve zin op. In de Overijsselse gemeente 
ging het aantal positieve tests van 46,7 naar 75,8 positieve tests per 100.000 inwoners. In de 
Gelderse gemeente ging het om een stijging van 37,6 naar 58,4.  

Holten-Rijssen kleurt net als gisteren nog rood en stijgt naar een aantal van 60,2 gisteren 
naar 70,7 positieve tests per 100.000 inwoners. Van de drie regio's in dit deel van het land 
was er in Noord- en Oost-Gelderland sprake van een stijging van het aantal positieve tests: 
Een stijging van 348 naar 359 vandaag. In IJsselland (-8) en Flevoland (-34) konden afnames 
van het aantal nieuwe gevallen genoteerd worden in vergelijking met een dag eerder. Bron: De 
Stentor, 8 mei 2021.   

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 7521 nieuwe coronagevallen geregistreerd. In 
de afgelopen zeven dagen zijn 51.545 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Die weekcijfers geven een gemiddelde van 7364 meldingen per dag, waarmee het gemiddelde 
na drie dagen van daling weer iets omhoog gaat. 

Het aantal sterfgevallen steeg met 29, dat zijn er 7 meer dan een dag eerder.  

In de ziekenhuizen liggen 2478 coronapatiënten, 43 minder dan op vrijdag. Dat meldt het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het totale aantal opgenomen 
patiënten van vandaag is het laagste sinds medio april. Op 17 april waren het er 2428 en op 
18 april net als nu precies 2478. Eind april piekte het tot net boven de 2700. 

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1700 mensen met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 24 minder dan een dag eerder. Het aantal 
coronapatiënten op de intensive cares bedraagt 778, dat zijn er 19 minder dan op vrijdag. 
Bron: AD, 8 mei 2021. 
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Duitsers naar Designer Outlet Roermond 

Voor de Designer Outlet in Roermond stond vanmiddag, net als vorig weekend, een lange rij 
automobilisten met Duitse kentekens te wachten voor de ingang van de parkeerplaatsen rond 
het koopcentrum. De gemeente had gisteren al gewaarschuwd voor grote drukte in de 
binnenstad en bij de outlet en riep mensen op niet op de drukste momenten van de dag te 
komen. 

De gemeente doet er naar eigen zeggen alles aan om een bezoek aan Roermond in goede 
banen te leiden. ‘Kunnen we de veiligheid voor bezoekers niet meer garanderen, dan zijn 
we genoodzaakt maatregelen te nemen om die toestroom te beperken, op toegangswegen en 
in de binnenstad. Om het niet zover te hoeven laten komen, vragen we iedereen het gezonde 
verstand te gebruiken.’ 

In Venlo viel het rond 14.00 uur mee met de drukte. In Venlo Noord, de zogenoemde Duitse 
hoek, waren de parkeergarages voor tachtig procent gevuld. In de andere garages was nog 
plek. ‘Het is allemaal goed te doen op dit moment, vooral ook omdat we vroegtijdig spreiden’, 
aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘Een paar wachtrijen bij enkele winkels maar dat 
is logisch met het maximum aantal klanten dat winkels in mag.’ Bron: AD, 8 mei 2021. 
 

Supporters De Graafschap worden opgeroepen niet naar stadion te komen 
 
De gemeente Doetinchem en voetbalclub De Graafschap roepen supporters van de club op om 
vrijdagavond niet naar het stadion te komen. De Graafschap speelt een uitwedstrijd tegen 
Jong Ajax en promoveert bij winst naar de Eredivisie. De gemeente neemt een aantal 
voorzorgsmaatregelen voor het geval er toch fans van de 'Superboeren' naar het stadion gaan. 
Supporters die een feestje willen vieren, moeten dat thuis doen, aldus de gemeente. 
‘Het aantal coronabesmettingen in de Achterhoek is nog steeds erg hoog', aldus burgemeester 
Mark Boumans. Hij zegt dat de gemeente evenwel niet naïef is en daarom extra 
politieagenten heeft klaarstaan, mochten er toch supporters op de been zijn vrijdagavond. 
Ook mogen er geen auto's in de buurt van het stadion komen. 



124 

 

Afgelopen zondag kwamen supporters van Ajax massaal naar de Johan Cruijff Arena toen de 
Amsterdammers de 35ste landstitel veroverden. Ook bij de huldiging van SC Cambuur, 
kampioen in de Keuken Kampioen Divisie, een dag eerder in Leeuwarden was het onrustig. 
Bron: AD, 7 mei 2021. 

 

De tractoren op de snelweg  © DG  
 

Actie Graafschapfans haalt internationale media: ‘The real football 
farmers, absolutely brilliant’ 
 
De actie van de fans van De Graafschap is ook over de grens niet onopgemerkt gebleven. 
Internationale media berichten over de stoet tractoren die de spelersbus van de club naar 
Amsterdam begeleidde voor de wedstrijd tegen Jong Ajax. 
 
‘Insólita caravana de tractores en Países Bajos’, kopt de Spaanse nieuwssite  Olé Fuara de 
Juego, met verschillende foto's van de tractoren.  
Ook het Amerikaanse ESPN besteedt aandacht aan de bijzondere dag. ‘De Graafschap, a 
second division Dutch team, can get promoted to Eredivisie today, so their fans decided to 
escort the team bus in tractors. The real football farmers a��’, schrijft ESPN op Twitter, 
vergezeld door een filmpje van de tractoren op de snelweg. 
 
‘Watch as De Graafschap given motorway guard of honour by fleet of TRACTORS ahead of 
‘Super Farmers’ possible promotion’, schrijft de Engelse krant The Sun op de website. Bron: 
De Stentor, 8 mei 2021.  
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De spelersbus van De Graafschap  © ANP 
 
 

Persfotograaf mishandeld en journalisten belaagd bij stadion De 
Graafschap 
 
Aanhangers van voetbalclub De Graafschap hebben, kort na middernacht, bij het stadion van 
de eerstedivisieclub in Doetinchem een persfotograaf mishandeld en andere journalisten 
belaagd. De fotograaf werd door vijf mensen besprongen en geslagen, zegt zijn collega. 
Hij liep verwondingen aan zijn hand op toen hij zijn apparatuur probeerde te beschermen. De 
fotograaf die werkt voor een fotopersbureau, heeft gezegd aangifte te doen van mishandeling. 
 
Ook verslaggevers van Omroep Gelderland werden belaagd door supporters. De journalisten 
verlieten daarop het stadion, meldt de zender. Er zijn volgens de politie nog geen 
aanhoudingen verricht. 
 
Honderden supporters waren naar het stadion gekomen om de spelersbus te begroeten die 
terugkeerde uit Amsterdam. Ze deden dit om de ploeg, die promotie naar de Eredivisie zag 
mislopen, een hart onder de riem te steken. 
 
De Graafschap speelde vrijdagavond met 1-1 gelijk tegen Jong Ajax. Bij een overwinning was 
de promotie naar de Eredivisie een feit geweest. De ploeg kan woensdag alsnog promotie 
afdwingen als het de laatste wedstrijd van de competitie wint. 
 
De spelers werden onthaald met spreekkoren en het afsteken van vuurwerk. De poorten van 
het stadion waren opengezet. Er was een flinke politiemacht op de been en er vloog een drone 
boven het stadion, maar de politie greep verder niet in. De meeste supporters gingen vrij snel 
weg toen de spelers naar binnen gingen. Bron: De Stentor, 8 mei 2021.   
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Belaagde fotograaf doet aangifte: ‘Zoiets gaat niet in de koude kleren 
zitten’ 
 
De persfotograaf die vrijdagavond belaagd is bij De Graafschap heeft aangifte gedaan bij de 
politie. Dat laat zijn werkgever Roland Heitink weten. ‘Lichamelijk gaat het wel met hem. 
Geestelijk heeft hij een veel hardere klap gehad.’ 
 
Kort na middernacht ging het mis. Aanhangers van voetbalclub De Graafschap waren naar 
het stadion gekomen om de spelersbus te begroeten die terugkeerde uit Amsterdam. Ze deden 
dit om de ploeg, die promotie naar de Eredivisie zag mislopen, een hart onder de riem te 
steken. Bron: De Stentor, 8 mei 2021. 
 
 

 
 
Lichtjes in de lucht boven Brabant gespot  © Twitter  
 
 

Indrukwekkende rij lichtjes gespot die ‘als trein’ boven Brabant beweegt, 
UFO Meldpunt stroomt vol 
 
Vlogen tientallen drones precies achter elkaar door de lucht of was het een baan van goed 
zichtbare sterren? Het UFO Meldpunt Nederland kreeg over de rij lichtjes die vrijdagavond 
boven Brabant werd gespot flink wat meldingen binnen.  
 
‘Terwijl ik van het toilet kwam riep mijn vrouw mij geschrokken naar buiten’, schrijft iemand 
die de lichtjes boven Roosendaal zag. ‘We waren getuige van de reeks die van west naar oost 
bewoog.’ Hij deed een melding bij het meldpunt voor Unidentified flying objects, en was zeker 
niet de enige die dat deed.    

 
Het gaat om zestig lichtjes die gedurende vijf minuten rond 22.45 uur boven Nederland te zien 
waren. Op Twitter stroomden ook reacties binnen van spotters. Sommigen waren verbaasd, 
anderen wisten meteen wat er te zien was: de Starlink-satellieten van SpaceX.  
 
Het bedrijf van Elon Musk lanceerde op 18 maart vanaf het Kennedy Space Center in Florida 
zijn satellieten, die in een baan om de aarde zijn gebracht. Ze zijn al eerder gespot en zullen 
zeker ook vaker te zien zijn.  
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‘Het is een heel indrukwekkend en spectaculair verschijnsel’, zei wetenschapsjournalist 
Govert Schilling eerder. ‘In het begin zitten ze heel dicht op elkaar en zijn ze als een lijn van 
‘heldere sterren’ te zien. In de loop van de tijd waaieren ze uit en worden ze op grotere hoogte 
gebracht. Na een tijdje zijn ze niet meer te zien.’  
 
In totaal wil het bedrijf van Musk zo’n 12.000 van deze kunstmanen de ruimte in schieten. 
Het netwerk moet gaan zorgen voor een nieuwe generatie internet met hoge kwaliteit en lage 
kosten. Bron: De Stentor, 8 mei 2021. 
 

 

Huisarts Marco Blanker was aanvankelijk blij dat hij zijn steentje kon bijdragen aan een snelle 
vaccinatie, nog onwetend van de AstraZeneca-chaos die zou volgen. ‘Een uiterst effectief 
vaccin is de nek omgedraaid.’ © Frans Paalman  
 
 

De vaccinatiekater van huisarts Marco Blanker uit Hattem: ‘We zijn 
vleugellam gemaakt’ 
 
Vol goede moed begon huisarts Marco Blanker (woonachtig in Hattem, praktijk in Zwolle) aan 
het vaccineren van een deel van zijn patiënten. Gaandeweg sloeg de stemming om naar 
frustratie die hij op Twitter meermaals uitte. Een foto van 58 weggegooide vaccins kwam hem 
zelfs op een uitbrander van minister De Jonge in de Tweede Kamer te staan. ‘Boeien.’ 
 
Blanker is niet bang om zijn kop boven het maaiveld uit te steken. Bijvoorbeeld als lijfarts van 
Maarten Van der Weijden bij diens Elfstedentocht (en dus degene die besloot dat de tocht 
gestaakt werd) en als strijder tegen de bureaucratie in de zorg. Zijn actie ‘paarse krokodil’ 
tegen overbodige formulieren en procedures kreeg landelijke bekendheid. Bron: De Stentor, 8 
mei 2021.  
 

Zwolse huisarts Blanker sluit zich aan bij Prullenbakvaccin.nl: 
‘Verspilling voorkomen’ 
 
Om te voorkomen dat coronavaccins aan het einde van de dag worden weggegooid, is sinds 
vanochtend de website PrullenbakVaccin.nl online. De Zwolse huisarts Marco Blanker heeft 
zich bij het initiatief aangesloten.  Bron: De Stentor, 10 mei 2021.  
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Nieuwe website moet verspilling coronavaccins voorkomen: ‘Wie het 
eerst komt, het eerst maalt’ 
 
Er is een speciale website opgericht die moet voorkomen dat er door huisartsen en 
zorginstellingen coronavaccins ongebruikt worden weggegooid. Op de site prullenbakvaccin.nl 
kunnen 18-plussers die graag gevaccineerd willen worden, zich melden. 
 
Huisartsen en instellingen die aan het eind van de dag coronavaccins denken over te houden, 
kunnen dat via de website kenbaar maken, inclusief een tijdstip waarop kandidaten voor het 
vaccin zich kunnen melden. Geïnteresseerden kunnen zich vervolgens, voorzien van een 
identiteitsbewijs en een gezondheidscheck, richting de huisartsenpraktijk of instelling 
begeven.  
 
‘U hebt géén ‘recht’ op een vaccin door het gebruik van deze website', valt te lezen op 
prullenbakvaccin.nl. ‘Wij proberen er slechts voor te zorgen dat er geen ongebruikte vaccins 
verloren gaan. Het principe is heel simpel: wie het eerst komt om de mogelijke vaccins, die het 
eerst maalt.’ 
 
Mensen die bij een locatie aankloppen voor een vaccin, moeten rekening houden met een 
teleurstelling, stellen de initiatiefnemers. Zo kan het zijn dat de vaccinerende partij toch geen 
prikken over blijkt te hebben. Ook kan het zo zijn dat de arts of instelling na een 
voorlichtingsgesprek beslist om iemand niet te vaccineren. ‘Heeft u voor bovenstaande géén 
begrip, dan adviseren wij u met nadruk ook geen gebruik van deze website te maken.’ 
 
Op de website is niet te zien welk vaccin een aanbieder beschikbaar heeft. In het geval van 
huisartsen zal dat echter vooral gaan om AstraZeneca, een vaccin dat in Nederland in principe 
alleen aan 60-plussers wordt toegediend. De initiatiefnemers van de website verwijzen echter 
naar een verklaring van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst (KNMG).  
 
Die schrijft dat artsen in principe de vaccinatiestrategie van de overheid moeten volgen, maar 
dat in uitzonderingsgevallen een andere afweging kan worden gemaakt. Verspilling van 
vaccins is daar een voorbeeld van, vindt de KNMG. ‘Voorwaarde is dat er een 
uitdrukkelijk informed consent ligt, dat wil zeggen dat de patiënt er na goede voorlichting en 
een gezamenlijke afweging van voor- en nadelen welbewust voor kiest, en dat de arts de visie 
deelt dat vaccinatie om medische of sociale redenen gewenst is.’ 
 
Het vaccin van AstraZeneca wordt door huisartsen met name aan mensen tussen de 60 en 64 
jaar gegeven. Nadat bekend werd dat er bij het vaccin in zeldzame gevallen sprake kan zijn 
van een ernstige bijwerking, kwamen er uit het hele land berichten dat veel mensen niet op 
kwamen dagen voor hun prikafspraak. 
 
De Zwolse huisarts Marco Blanker is een van de initiatiefnemers van de website. In gesprek 
met De Stentor zegt hij mee te werken omdat het ‘zonde’ is als vaccins in de prullenbak 
belanden. Hij waarschuwt wel dat de kans bestaat dat mensen die ergens naartoe rijden voor 
een overgebleven vaccin voor niks komen. ‘Je moet dan geen stennis gaan schoppen.’ 
 
Tot nu toe staan er op de website twee deelnemende huisartsenpraktijken vermeld. Die zijn 
als een huisje op de landkaart zichtbaar. ‘De site is net een paar uur online, maar wordt 
drukbezocht’, stelt Blanker. ‘Er komen langzamerhand meer huisjes op. Overal is verspilling, 
dus we hopen dat iedere praktijk zich aanmeldt.’ Bron: De Stentor, 10 mei 2021.  
 

Haagse arts gaat AstraZeneca-vaccins die ze overhoudt beschikbaar 
stellen aan 18-plussers 
 
Huisarts J. Voorkamp gaat tegen de richtlijnen van de minister in vaccins AstraZeneca 
beschikbaar stellen aan mensen vanaf 18 jaar. De Haagse werkt als een van de eerste artsen 
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in Nederland mee met de nieuwe website prullebakvaccin.nl en stelt vaccins beschikbaar die 
aan het eind van de dag overblijven. 
 
‘Ik kan ze weggooien, maar ik kan er ook iemand blij mee maken’, zegt de huisarts, die het 
eeuwig zonde vindt om vaccins, die beperkt houdbaar zijn, in de vuilnisbak te gooien. Bron: 
AD, 10 mei 2021. 

Artsenfederatie KNMG: gebruik van overblijvend AstraZeneca 

De afgelopen weken is er veel onduidelijkheid ontstaan door het besluit van de Minister van 
VWS om  mensen onder de zestig jaar niet meer te vaccineren met AstraZeneca. Hoewel de 
EMA het vaccin ook voor deze doelgroep heeft goedgekeurd en toegelaten, besloot de minister 
dit op basis van een advies van de Gezondheidsraad stop te zetten. Door berichtgeving van 
verzekeraars (VvAA) ontstond er onder artsen onrust over de dekking van aansprakelijkheids- 
en rechtsbijstandsverzekeringen van artsen bij het gebruik van AstraZeneca bij mensen van 
onder de zestig. Maatschappelijk is er onrust door berichten van artsen die aan het eind van 
een prikdag noodgedwongen AstraZeneca vaccins moeten weggooien. De KNMG (Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) vindt deze onrust, 
onduidelijkheid en verspilling zeer onwenselijk. De KNMG vindt het in uitzonderlijke gevallen 
weloverwogen gebruiken van overblijvend AstraZeneca behoren tot ‘goede zorg’ waarvoor 
artsen verzekerd dienen te zijn. De KNMG heeft de afgelopen weken uitvoerig hierover overlegd 
met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Ministerie van VWS en de VvAA 
teneinde duidelijkheid te creëren. 

Voor de KNMG werd duidelijk dat het op zichzelf niet verboden is om AstraZeneca te geven 
aan mensen onder de zestig jaar. Het betreft immers een vaccin dat door het EMA is 
goedgekeurd en toegelaten voor mensen vanaf 18 jaar. Wel moeten artsen de 
vaccinatiestrategie zoveel mogelijk volgen. Dat betekent dat artsen AstraZeneca aan mensen 
onder de zestig kunnen geven, maar alléén in uitzonderlijke gevallen. Daarbij is het uiteraard 
essentieel dat er voldoende aandacht is voor goede voorlichting over mogelijke bijwerkingen 
en dat er uitdrukkelijk ‘informed consent’ is. 

Het is onderdeel van de professionele standaard van artsen om in uitzonderingsgevallen een 
eigen afweging te maken. De KNMG stelt zich daarom op het standpunt dat als een individuele 
patiënt van jonger dan zestig jaar om medische of sociale redenen verzoekt zo snel mogelijk 
en welbewust toch gevaccineerd te worden met AstraZeneca en niet op korte termijn in 
aanmerking komt voor een ander vaccin, de arts overblijvend vaccin (zgn ‘spillage’) hiervoor 
kan gebruiken. Voorwaarde is dat er een uitdrukkelijk informed consent ligt, dat wil zeggen 
dat de patiënt daar na goede voorlichting en een gezamenlijke afweging van voor- en nadelen 
welbewust voor kiest, en dat de arts de visie deelt dat vaccinatie om medische of sociale 
redenen gewenst is. De arts moet kunnen onderbouwen waarom de keus is gemaakt. Die keus 
past volgens de KNMG in zo’n geval óók bij goede zorg door een arts. De kans op 
aansprakelijkheid vanwege zo’n keuze acht de KNMG gering.  De VvAA heeft inmiddels aan 
de KNMG aangegeven haar standpunt te zullen herzien. 

Als gezegd dienen artsen zich wel te blijven houden aan de vaccinatiestrategie van de 
Rijksoverheid. Dit betekent dat vaccins zoveel als mogelijk moeten worden gebruikt voor de 
doelgroepen waarvoor ze zijn bestemd. Het gebruik van AstraZeneca voor genoemde 
individuele uitzonderingsgevallen, is dan ook alléen mogelijk met vaccins die anders aan het 
eind van de dag zouden moeten worden weggegooid. Overschotten in de voorraad dienen te 
worden geretourneerd aan het RIVM/de GGD of bewaard te worden voor een ‘tweede prik’-
ronde. Bron: KNMG, 23 april 2021. 

Website voor vaccinrestjes gaat gewoon door ondanks bezwaren 
ministerie, vijftig huisartsen sluiten zich aan 
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Zo'n vijftig huisartsenpraktijken hebben zich al aangemeld bij de website die verspilling van 
restvaccins moet voorkomen. Dat zegt huisarts Marco Blanker uit Hattem, mede-
initiatiefnemer van prullenbakvaccin.nl.  

Maandag werd de site gelanceerd en dat leidde tot een stortvloed aan reacties van zowel 
aanbieders als mensen die in aanmerking willen komen voor een overschot. Het ministerie is 
minder blij en vindt dat overblijvende vaccins via het RIVM verdeeld moeten worden. Bron: 
De Stentor, 12 mei 2021. 

Gesis, gefluit, 'hoer’ of ‘slet’ roepen: straatintimidatie is in Breda aan de 
orde van de dag 
 
Vrouwen die vanuit het niets voor ‘hoer’ of ‘slet’ worden uitgemaakt, jongens die in het 
voorbijgaan even een rokje optillen. Gesis, gefluit, een tik op de bil. Straatintimidatie in Breda 
is aan de orde van de dag. 
 
Vrijdag maakte het nieuwe meldpunt intimideermijniet.nl een eerste maandreportage bekend. 
Het meldpunt, dat de stichting BO Diversity samen met de gemeente Breda op 8 maart 
lanceerde, noteerde alleen al in de laatste drie weken van maart 115 meldingen van 
straatintimidatie in Breda en omgeving. Bron: BN De Stem, 8 mei 2021.   
 

Zes vakantiegangers proefreis Gran Canaria positief getest en mogen 
vandaag niet naar huis 
 
Zes deelnemers aan een proefvakantie van Corendon en TUI naar Gran Canaria zijn positief 
getest op corona. Deze reizigers moeten tien dagen in isolatie blijven. Ze worden nogmaals 
getest voor alle zekerheid.  
 
De groep zou vanmiddag terugvliegen, maar vanwege de positieve coronatests zullen de zes 
vakantiegangers (uit drie reisgezelschappen) langer op het eiland moeten blijven. Hoewel dit 
onaangenaam nieuws voor de deelnemers is, gaat het goed met hen, laten TUI en Corendon 
weten.   
 
De besmette toeristen verblijven in een aparte vleugel van het hotel. Om absolute zekerheid 
te hebben over de testresultaten, zal er nog wel een tweede test plaatsvinden. Het kan zijn dat 
die tweede test dan negatief uitpakt, zoals eerder bij de testreis naar Rhodos is gebeurd, zo 
hoopt Corendon-baas Steven van der Heijden.  
 
Van der Heijden kan niet zeggen hoe het zestal de besmetting heeft opgelopen. Iedereen was 
in elk geval negatief getest toen de reis precies een week geleden begon. De deelnemers hadden 
op Gran Canaria bewegingsvrijheid. Dat was overigens tijdens de eerste proefvakantie op 
Rhodos wel anders. Daar mochten de deelnemers toen het resort niet af.  
 
De zes vakantiegangers zullen in elk geval niet voor de extra verblijfskosten hoeven op te 
draaien: TUI, Corendon en de ANVR hebben een extra coronadekking bovenop de 
reisverzekering voor deze reizigers afgesloten om die kosten te dekken. En mochten die kosten 
toch hoger worden, dan hebben de autoriteiten van Gran Canaria aangegeven die kosten op 
zich te nemen.  
 
TUI zegt in elk geval goed voorbereid te zijn op de huidige situatie. ‘We hadden een set aan 
maatregelen klaar staan voor het geval iemand symptomen van besmetting zou vertonen 
tijdens de vakantie of positief getest zou worden voor de terugreis’, laat de woordvoerster 
weten. Op het eiland is reisleiding van TUI en Corendon aanwezig en zij blijven in nauw 
(telefonisch) contact met de reizigers en zullen de terugreis regelen, zodra zij weer mogen 
reizen.  
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Ook een medische staf zal dagelijks contact onderhouden met deze reizigers. Zij zijn 
ondergebracht in een aparte vleugel van het hotel, afgescheiden van de andere gasten. ‘Wij 
betreuren uiteraard dat de vakantie voor enkele deelnemers niet is geëindigd zoals zij hadden 
gehoopt. Maar deze proefvakantie heeft tegelijkertijd duidelijk aangetoond dat de 
reisorganisatoren de voorziene protocollen strikt hebben opgevolgd. En er is in samenwerking 
met alle betrokken partijen adequaat opgetreden, zodat georganiseerd reizen op een veilige 
manier kan plaatsvinden’, aldus de zegsvrouw van TUI.  
 
Met de proefvakanties wil de overheid onderzoeken hoe Nederlanders deze zomer ‘coronaproof’ 
op vakantie kunnen met een zo laag mogelijk besmettingsrisico. Tijdens de testreizen zijn 
onafhankelijke onderzoekers, ingehuurd door het Rijk, meegegaan om te kijken hoe 
Nederlandse vakantiegangers zich op reis gedragen. Zo is de vraag bijvoorbeeld of de reizigers 
zich aan de daar geldende basisregels houden, zoals handen wassen, het dragen van 
mondkapjes en afstand houden. Of deze uitkomst gevolgen gaat hebben voor wat er deze 
zomer mogelijk is, is nog niet duidelijk.  
 
Het huidig reisadvies luidt: ga niet op reis. Dit geldt nog tot en met 15 mei. Het kabinet zal 
volgende week meer duidelijkheid geven over het nieuwe reisadvies voor komende zomer, zo 
zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vorige week. Bron: AD, 8 mei 2021.  
 

 

Deze mensen wachten in het centrum van Zwolle tot ze de winkel in mogen. Dit is een foto 
van de woensdag waarop de versoepelingen van de coronaregels werden doorgevoerd. © Frans 
Paalman  
 

In een drukke rij wachten voor een winkel: hoeveel risico loop ik om 
besmet te raken? 
 
Sinds ruim een week mogen winkels in Nederland weer meer klanten ontvangen. En die 
bezoekers hoeven ook niet meer vooraf een afspraak te maken. Het leidt tot drukte en rijen 
voor sommige winkels. Wat is het risico? Hoeveel kans loop je in een wachtrij op een 
besmetting met het coronavirus? Bron: De Stentor, 8 mei 2021.  
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Massaal naar België vanwege lagere benzineprijs: 'Vier keer tanken dan 
heb je de vijfde gratis’ 
 
De benzineprijs steeg deze week tot recordhoogte. Langs de snelweg betaal je 1,902 euro voor 
een liter Euro95. Bij consumentencollectief United Consumers, dat de brandstofprijzen 
monitort, verwachten ze dat de prijs nog verder stijgt. Mogelijk tot boven de magische 2 euro 
grens. Maar we rijden er niet minder door.  
 
Niet eerder betaalde je zo’n hoog bedrag voor een liter Euro95. Het vorige record dateert van 
2 oktober 2012. Toen klom de adviesprijs tot 1,895. Ook diesel en lpg zitten dicht tegen een 
recordprijs aan. Een liter diesel kost nu 1,532, dicht bij de piek van 1,558 van 16 oktober 
2012. En lpg doet nu 0,984 euro per liter, tegen 0,946 op 1 januari 2014. Het gaat hier om 
adviesprijzen, vaak gerekend bij de pomp langs de snelweg. Bron: BN De Stem, 8 mei 2021.  
 
Rutte wil vaart achter coronapas: ‘veel landen hebben belang bij snelheid 
vanwege zomer’  
 
Demissionair premier Rutte wil flink vaart maken met de coronapas, die liefst nog een zo groot 
mogelijk deel van de zomer het reizen binnen Europa moet vergemakkelijken. Dat zou, denkt 
hij, vanaf eind juni of begin juli het geval moeten kunnen zijn. 
 
Rutte zei dat vanmiddag na afloop van een informele top in Porto, waaraan hij per video 
deelnam. Europa streeft ernaar om rond 21 juni een klap te kunnen geven op de verordening 
die de invoering van de coronapas regelt. Normaal wordt zo’n besluit dan zes weken later van 
kracht, maar Rutte vindt begin augustus te laat. Als de technische voorbereiding parallel aan 
de besluitvorming verloopt moet het sneller kunnen, denkt hij. ‘Dat heb ik niet in de hand en 
ook 21 juni is nog maar een streefdatum, maar ik denk dat veel landen belang hebben bij 
snelheid.’ En even later: ‘Dan denk ik eerder aan één à twee dan aan zes weken.’ Bron: De 
Stentor, 8 mei 2021.   
 

Macron haalt uit naar Biden om coronavaccins: ‘De Amerikanen hebben 
alles voor zichzelf gehouden’ 
 
President Macron heeft vanmiddag in Porto flink uitgehaald naar het coronabeleid van VS-
president Joe Biden. Die moet veel meer ruimte maken voor de export van zowel vaccins als 
bestanddelen voor vaccins. 
 

 

De Franse president Macron bij de EU-bijeenkomst in Porto  © AP   



133 

 

‘Wij hebben de helft van onze productie – 200 van de 400 miljoen vaccins – afgestaan aan het 
buitenland, Amerika enkel vijf procent aan Canada en Mexico. De Amerikanen hebben alles 
voor zichzelf gehouden’, aldus Macron, die Biden opriep het Europese voorbeeld te volgen. 
Bron: AD, 8 mei 2021. 
 

Merkel roept Biden op vaccins geproduceerd in VS naar landen te sturen 

die ze dringend nodig hebben 

Bondskanselier Angela Merkel roept president Joe Biden op Covid-19-vaccins die in de 
Verenigde Staten zijn geproduceerd naar landen te sturen die ze dringend nodig hebben. ‘Nu 
een groot deel van de Amerikaanse bevolking is ingeënt, hoop ik dat we tot vrije uitwisseling 
van ingrediënten kunnen komen en de markt voor vaccins kunnen openen’, zei ze op een 
persconferentie vanuit Berlijn, na afloop van een EU-top in het Portugese Porto die ze digitaal 
volgde. Volgens haar is het vrijgeven van patenten, waar de VS wel voor voelen, niet de 
oplossing om snel meer mensen te kunnen inenten. 

‘Ik vind dat we de creativiteit en innovatiekracht van ondernemingen nodig hebben. Het ter 
discussie stellen van de bescherming van intellectueel eigendomsrecht is niet de weg die tot 
meer en betere vaccins leidt’, aldus Merkel. Ze wees erop dat de EU wel gul in Europa 
geproduceerde vaccins heeft geëxporteerd. De VS heeft tientallen miljoenen ongebruikte 
vaccins liggen.  

Ook premier Mark Rutte denkt niet dat het vrijgeven van patenten de juiste oplossing is voor 
de korte termijn. ‘Het klinkt wel heel mooi dat je zegt: laat patenten vrij. Maar dat betekent 
niet dat er ineens miljarden extra vaccins beschikbaar komen voor Afrika’, zei hij in Den Haag. 
Ook hij deed online mee aan de tweedaagse EU-top. Bron: AD, 8 mei 2021.   

Corona is gamechanger: de tijd van kortingen en overvolle sauna’s is 
voorbij 

Op 14 mei 2020 vertelde Fabian Dolman, directeur van onder andere Thermen Soesterberg 
en Thermen Bussloo, dat hij baalde dat sauna’s tot 1 september gesloten moesten blijven. Hij 
vreesde voor faillissementen in de branche. 

Kort daarna werd bekend dat u per 1 juli open mocht. Hoe kon dat? 
‘Als brancheorganisatie zijn we met de directeur-generaal van het ministerie van VWS 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in gesprek gegaan. Toen bleek dat ze niet goed op de 
hoogte waren van de overlevingskans van het virus bij hoge temperaturen. Boven de zeventig 
graden is het virus binnen één minuut dood. Wij hadden wetenschappelijk bewijs om de 
sluiting te weerleggen en daarom mochten we eerder open.’ Bron: AD, 10 mei 2021. 

Ongeveer 100 demonstranten breken met geweld door ME-linie heen in 
Barneveld: ‘Onacceptabel en schokkend’ 
 
In Barneveld is het zaterdag tot een gewelddadige confrontatie gekomen tussen de Mobiele 
Eenheid (ME) en demonstranten tijdens een protestmars van actiegroep Police for Freedom. 
De demonstranten braken met geweld door een ME-linie heen nadat hun de toegang tot het 
dorpscentrum was ontzegd. ‘Onacceptabel, ik ben geschokt‘, zegt burgemeester Jan Luteijn. 
 
Zaterdag rond 13.15 uur loopt het helemaal uit de hand in het dorpscentrum van Barneveld. 
Een groepje ME’ers met stokken en schilden bewaken de spoorovergang bij station Barneveld-
Centrum. Ze willen voorkomen dat de protestmars van actiegroep Police for Freedom afbuigt 
naar het dorpscentrum. Maar de demonstranten laten zich niet afschrikken en lopen recht op 
het cordon ME’ers af.   
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De politie gaat met behulp van beeldmateriaal op zoek naar mensen die agenten hebben 
belaagd tijdens een uit de hand gelopen mars tegen het coronabeleid in Barneveld. Ongeveer 
honderd betogers zochten vandaag de confrontatie met de politie op in de Gelderse plaats, 
schat een politiewoordvoerster. 

 

 

De demonstranten keerden zich tegen de politie en braken door het ME-cordon heen. © 
William Harthoorn 
 
 
‘Ze gooiden met stokken en stenen die ze van het treinspoor haalden. Deze mensen hebben 
echt het geweld opgezocht. Daarvan hebben we als maatschappij duidelijk gezegd dat we dat 
niet accepteren’, aldus de woordvoerster. Een agent werd tijdens de onlusten tegen zijn hoofd 
geschopt. 
 

  
 
De demonstranten rennen het centrum van Barneveld in. © William Harthoorn   
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Ter plaatse zijn geen aanhoudingen verricht. Dat heeft er volgens de woordvoerster mee te 
maken dat tussen de mensen die gewelddadig werden ook vreedzame demonstranten liepen. 
 
‘Maar er zijn wel veel beelden gemaakt. We hebben eigen beeldmateriaal, er waren diverse 
livestreams. Daar gaan we natuurlijk onderzoek naar doen.’ 
 
De betoging van actiegroep Police for Freedom trok volgens de organisatie in totaal zo'n 
duizend demonstranten. Bron: AD, 8 mei 2021.   
 

 
 

Tijdens het protest tegen de coronamaatregelen, zaterdag in Barneveld, heeft een aanrijding 
plaatsgevonden. Op beelden, die op internet circuleren, is te zien dat een politiebus een man 
op een zebrapad aanrijdt. 

Politiebus rijdt man aan op zebrapad tijdens coronademonstratie 

Ongeveer honderd demonstranten breken met geweld door de ME-linie heen in Barneveld. 
Tijdens de demonstratie tegen het coronabeleid in Barneveld heeft een politiebusje een man 
aangereden op een zebrapad. Een woordvoerster van de politie bevestigt dat de aanrijding 
wordt onderzocht. Hoe de man er aan toe is, kon ze niet vertellen. 

Een woordvoerster van de politie laat zaterdagavond weten dat de aanrijding inderdaad heeft 
plaatsgevonden en dat uitgezocht wordt wat er precies heeft plaatsgevonden rond het incident. 
‘Dat gaan we onderzoeken.’ 

Bij het protest tegen de coronamaatregelen werd onder meer een agent tegen het hoofd 
getrapt. Ook gooiden agressieve demonstranten stenen naar de Mobiele Eenheid (ME). 

De demonstratie in Barneveld was vooraf niet aangekondigd, wat de gemeente in verlegenheid 
bracht. Bron: Omroep Gelderland, 9 mei 2021. 

Omroep Gelderland signaleerde zaterdagavond dat op sociale media beelden van de aanrijding 
rondgaan. Het politievoertuig remde wel, maar niet op tijd. 

De demonstratie in de Gelderse plaats draaide uit op onlusten. Volgens de politie zocht een 
minderheid van tachtig tot honderd demonstranten de confrontatie op. Ze bekogelden agenten 
onder meer met stokken en stenen. 

Het protest was georganiseerd door een organisatie die zich Police for Freedom noemt. De 
betogers scandeerden teksten als ‘liefde, vrijheid, geen dictatuur’.  Bron: AD, 9 mei 2021. 
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Inval illegaal gokfeest in Den Haag 
 
Een inval door de politie in een garagebox in Den Haag heeft een illegaal gokfeestje aan het 
licht gebracht. Na te hebben aangeklopt, kregen de dienstdoende agenten geen 
respons. De politie ramde vervolgens de deur er uit en ging naar binnen. Binnen bleken 
zo'n twintig goklustigen aanwezig die hun winst aan een coronaboete kunnen besteden. Alle 
aanwezigen werden wegens het overtreden van de regels bekeurd. Bron: AD, 8 mei 2021. 
 
 

Investeren in vaccinatiestrategie voor lange termijn 
 
'Investeer in een vaccinatiestrategie voor de lange termijn in plaats van in 
toegangstesten', zegt vaccinoloog en emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde Ronald de 
Groot. Het is nog maar de vraag hoe lang de vaccins bescherming bieden en er wordt volgens 
De Groot nog nauwelijks onderzoek naar gedaan. Het kabinet wil vanaf juni toegangstesten 
voor activiteiten en evenementen in werking doen treden. 
 
‘Het enige dat ons uit de coronapandemie helpt is vaccineren’, zegt De Groot. ‘Als iedereen 
straks twee prikken heeft, komt namelijk de volgende fase in beeld: de coronavaccinatie is 
hetzelfde geworden als de griepprik.' Mensen hebben mogelijk met regelmaat een aanvullende 
prik nodig. ‘Je moet nú al nadenken over de vraag welke groepen in aanmerking komen voor 
zo'n zogeheten 'booster' en hoe je dat organiseert.’ 
 
De huidige coronaprikken bieden mogelijk komende winter nog wel bescherming, maar zeker 
is dat niet volgens de vaccinoloog. In Groot-Brittannië wordt al gesproken over een derde prik. 
Het opzetten van onderzoek naar de noodzaak van zo'n booster duurt aldus De Groot 'zeker 
een half tot driekwart jaar'. ‘Als we één ding hebben geleerd van het afgelopen jaar is 
dat Nederland altijd achter de feiten aanloopt.' 
 
‘We moeten niet telkens reageren op wat er gebeurt, maar juist anticiperen', aldus oud-
professor die verwijst naar het feit dat Nederland pas laat begon met vaccineren. ‘Als dadelijk 
blijkt dat heel veel mensen komende winter inderdaad een derde prik nodig hebben, dan moet 
je weten hoe je dat organiseert en ook hoe je mensen bereid vindt nog een prik te nemen.' 
Bron: AD, 8 mei 2021. 

 

 

Burgemeester Van Zanen was blij met de plaszuil  © Gemeente Den Haag/Jan van Zanen  

 

Burgemeester moet nodig plassen, mag niet op politiebureau: ‘Kunnen 
dat niet zomaar aan iedereen toestaan’ 
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Het overkomt ons allemaal wel eens. Je bent lekker aan het wandelen en ineens is daar die 
druk in de blaas. De huidige coronamaatregelen maken het nog lastiger ergens binnen te 
lopen en naar het toilet te gaan. Ook als je de burgemeester van Den Haag bent. 

Burgemeester Jan van Zanen wandelde zondagochtend op Scheveningen toen hij moest 
plassen. Hij bedacht zich dat er aan het eind van de Nieuwe Parkplaan een politiebureau is, 
waar hij vast wel even naar het toilet kon. Daar aangekomen zag hij een agent een sigaretje 
roken. ‘Goedemorgen meneer, mag ik van het toilet gebruik maken?’, vraagt Van Zanen. 

‘Nee, we kunnen dat niet zomaar aan iedereen toestaan, sorry’, antwoordde de agent. De 
burgemeester liep richting de boulevard om zijn wandelronde af te maken en ziet daar, ter 
hoogte van de Lego-giraffe, een plaszuil staan. De burgemeester schrijft in zijn dagboek: ‘Ik 
schrijf het maar eerlijk, heerlijk. Ik zet mijn wandeling met een lege blaas voort.‘  

Den Haag is dun bezaaid met openbare toiletten. Per achtendertighonderd inwoners staat er 
één openbare wc. De gemeente Den Haag riep ondernemers op hun toilet aan te bieden via de 
HogeNood App, die de weg wijst naar het dichtstbijzijnde openbare toilet, en zette extra 
openbare toiletten neer in het centrum en in Scheveningen. Ze staan nu op vijf plekken in de 
stad. Bron: AD, 8 mei 2021.   

 

Sri Lanka verleent noodgoedkeuring Pfizer vaccin 

Sri Lanka, dat vandaag 1914 nieuwe besmettingen en 19 sterfgevallen meldt, heeft het vaccin 
van Pfizer/BioNTech noodgoedkeuring verleend. Het land moet het bij de inentingscampagne 
van vaccins uit India hebben, maar wordt geconfronteerd met tekorten, omdat India de 
levering van het AstraZeneca-vaccin Covishield heeft opgeschort vanwege het hoge aantal 
besmettingen in eigen land. 

Epidemieminister Sudharshani Fernandopulle zegt nu dat Sri Lanka vijf miljoen doses van 
het Pfizer/BioNTech-vaccin heeft besteld, waarmee het land het eerste Zuid-Aziatische land 
is dat het coronamiddel gaat gebruiken. Naast het vaccin van Pfizer/BioNTech heeft Sri Lanka 
ook het Russische Sputnik-V en het Chinese Sinopharm-vaccin noodtoestemming 
verleend.  Bron: AD, 8 mei 2921.  

 

Italië heft quarantaineplicht voor reizigers EU, VK en Israël op 

Italië is van plan om de quarantaineplicht voor reizigers uit EU-landen, Groot-Brittannië en 
Israël half mei op te heffen in een poging de toeristische sector nieuw leven in te blazen, zei 
minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio vandaag. De quarantaineplicht voor 
Amerikaanse reizigers zal in juni worden opgeheven, zei Di Maio na een overleg met de 
Italiaanse gezondheidsminister Roberto Speranza. 

‘We werken eraan om de 'mini-quarantaine' op te heffen voor mensen uit EU-landen, het VK 
en Israël, als ze een negatieve test of een bewijs van vaccinatie hebben of in de afgelopen zes 
maanden zijn hersteld van Covid-19. Hetzelfde geldt voor de VS’, schreef Di Maio op Facebook. 
Bron: AD, 8 mei 2021. 
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Met tuinstoel, een thermosfles koffie en wat broodjes, maakt de 73-jarige Zweedse tweeling 
Ola en Pontus er elke zaterdag bovenop de Svinesund-brug een internationaal coronafeestje 
van. Noodgedwongen weliswaar. De ene Berglund-broer woont in Zweden, de andere 
in Noorwegen. En dus blijven ze, conform de maatregelen, elk aan hun eigen kant van de 
grens. Keurig op afstand. 

‘We mogen de grens niet over', vertelt Ola, die zijn broer normaliter elke week thuis over de 
vloer had. ‘Ik moet een meter uit de buurt blijven aan mijn kant en hij aan zijn kant.' Twee 
vlaggetjes aan de brugreling geven de tweedeling tussen de tweeling aan, maar de sfeer zit er 
elke week goed in. Net als vorig jaar vierden ze op 20 april ook hun beider verjaardag bovenop 
de brug. 

‘Ja, het is een vreemde toestand', zegt Pontus vanaf Zweedse zijde. ‘Maar het 
is noodzaak geworden, een dringende noodzaak, omdat we elkaar wel elke week willen blijven 
zien.' De grijs bebaarde broers zien hun weekendontmoeting als een kleine overwinning op het 
coronavirus. Zwaaiend naar de voorbijrijdende automobilisten, die soms stoppen voor een foto 
van het stel, zijn ze lokale beroemdheden geworden. 

‘De pandemie heeft ons niet kunnen tegenhouden', zegt Pontus triomfantelijk. Elke 
ontmoeting voelt voor de bejaarde tweeling als een feestje. Zeker voor Pontus, die na zijn 
scheiding alleen is. ‘Zonder Ola wordt ik depressief.' Wat hij het meeste mist? Een knuffel van 
zijn broer. Bron: AD, 8 mei 2021. 

 

Medewerkers Wibra moeten onbetaald uren inhalen 

Vakbond FNV stapt naar de rechter om te voorkomen dat medewerkers van Wibra in de zomer 
onbetaald de uren moeten inhalen die ze niet konden werken omdat de winkels dicht moesten 
tijdens de lockdown. FNV eist dat alle uren die de Wibra via de zogeheten NOW-regeling 
gecompenseerd gekregen heeft, worden kwijtgescholden. 
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Via de NOW-regeling kan tachtig procent van de loonkosten in coronatijd door de overheid 
worden gecompenseerd. Wibra heeft de niet-gewerkte uren tijdens de 
lockdown genoteerd en wil dat de medewerkers die in de zomer gratis komen inhalen. Volgens 
FNV eet de discounter daarmee van twee walletjes. ‘Het is ongehoord dat Wibra deze 
lockdown-rekening die al door de belastingbetaler is betaald, ook nog eens bij de werknemers 
neerlegt’, zegt Linda Vermeulen, FNV-vakbondsbestuurder. 

Het aantal in te halen uren kan volgens FNV oplopen tot zo'n 40, 50 of zelfs 100 uur, die 
bovenop de te werken uren in de zomer komen. ‘Wij hadden liever dat de minister had 
ingegrepen, we zijn nu genoodzaakt om naar de rechter te stappen. Aan de NOW moeten veel 
meer voorwaarden worden gesteld’, zegt Vermeulen.  Bron: AD, 8 mei 2021.  

 

 

 @ ANP   
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Op een tanker die eind april uit Rotterdam vertrok, is in Zuid-Frankrijk een corona-
uitbraak vastgesteld. Op de onder Maltese vlag varende FMT Bergama, die in de haven van 
Narbonne ligt, testten twaalf van de achttien bemanningsleden positief. 

Vier matrozen bleken er ernstig aan toe. Twee van hen zijn op de intensive care opgenomen. 
De overige veertien bemanningsleden zitten op het schip in quarantaine. 

Toen de Bergama de Straat van Gibraltar was gepasseerd, had de kapitein van het schip het 
vermoeden van Covid-19 gemeld. De Franse autoriteiten kwamen daarop in actie. Bron: AD, 
8 mei 2021.   

Op Curaçao worden beperkingen en maatregelen opgeheven 

Curaçao heft dinsdag de kentekenregeling op die sinds 24 maart was ingevoerd als 
coronamaatregel. Ook de autoloze zondag wordt afgeschaft. Dat betekent dat automobilisten 
weer zeven dagen per week de straat op mogen in plaats van twee op basis van hun kenteken. 
Dat heeft de regering zaterdagmiddag bekendgemaakt. De avondklok tussen 21.00 en 04.30 
uur blijft voorlopig nog wel gelden. 

Vanaf dinsdag worden alle beperkingen op bouwactiviteiten opgeheven en ook worden de 
tijden om naar het strand te gaan verlengd. Tot nu mochten mensen alleen tussen 04.30 en 
08.00 uur naar het strand. Vanaf dinsdag mag dat van 04.30 tot 09.00 en van 16.30 tot 18.30 
uur. 
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Ook kan er, met restricties, weer gesport worden in fitnessruimtes en sportscholen. Gebeurt 
dat in de open lucht, dan zijn er geen beperkingen meer. Kapsalons en schoonheidssalons 
mogen weer open, maar klanten mogen alleen op afspraak komen. 

Het aantal coronabesmettingen op het eiland neemt flink af, evenals het aantal 
coronapatiënten in het ziekenhuis. Vanuit de toeristische sector werd vorige week geklaagd 
dat de versoepelingen te langzaam verlopen. Volgens de regering wordt er met beleid 
versoepeld, om te voorkomen dat er later toch weer striktere maatregelen moeten worden 
genomen. 

Minister-president Eugene Rhuggenaath benadrukte zaterdag dat hij betreurde dat tijdens 
Moederdag er nog wel een verbod geldt om op straat te rijden. Volgens hem hebben mensen 
juist in deze tijden behoefte hun moeder op deze dag te bezoeken en omhelzen. Bron: AD, 9 
mei 2021.    

 

Op Flageyplein wordt het einde van de avondklok gevierd 

 
 
Drukte op het Flageyplein  Beeld Belga 
 
Rond 20.30 uur zijn naar schatting zo’n achthonderd jongeren en tieners aanwezig op het 
Brusselse Flageyplein. De grote aanwezigheid kwam er na een oproep op sociale media om het 
einde van de avondklok te komen vieren. Of het een nieuwe ‘La Boum’ wordt - naar de berucht 
geworden massabijeenkomsten in het Terkamerenbos die door de oproerpolitie beëindigd 
werden - valt af te wachten. 
 
Het ‘Collectif de réappropriation intégrale’ maakte het evenement aan op Facebook. Vervolgens 
werd het gedeeld op de Facebookpagina van L’Abîme, de actiegroep die achter de uit de hand 
gelopen ‘La Boum 2’ zat. 
 
‘De bevolking mag ’s nachts opnieuw buitenkomen! En dat moeten we vieren’, klinkt het. 
‘Afspraak daarom zaterdag van 20 tot 22 uur, om nogmaals duidelijk te maken dat zingen, 
dansen en feesten voor ons essentieel is. Haal jullie instrumenten boven, vermom je als clown, 
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breng bloemen of ballonnen mee, en laat ons er een moment van vreugde en gelach van 
maken,’ 
 
Bij L’Abîme benadrukken ze dat ze deze bijeenkomst niet organiseren. ‘We hebben dit enkel 
meegedeeld op onze Facebookpagina. Niets meer’, aldus hun woordvoerder. Intussen hebben 
drieduizend mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn in het evenement. 
 
De Brusselse politie heeft kennisgenomen van het evenement. “Het is niet toegelaten. We 
wijzen er bovendien op dat er geen alcohol mag geconsumeerd worden in de openbare ruimte 
tussen 22 uur en 5 uur. Er geldt ook een samenscholingsverbod vanaf middernacht’, aldus 
de woordvoerder van de politie. Bron: De Morgen, 8 mei 2021.  
  

 
 

Na sluitingstijd terrassen zijn veel mensen op straat blijven hangen 

Na sluitingstijd van de terrassen in Brussel zijn veel mensen op straat blijven hangen. Op het 
Flageyplein had zich een feestende menigte van zeker 1.500 jongeren verzameld. 

Zaterdag mochten de terrassen voor het eerst weer open, tot 22.00 uur. Volgens Belgische 
media was op sociale media opgeroepen om het einde van de lockdown te vieren. Jongeren 
hadden zelf luidsprekers meegebracht en er werd gedanst en gedronken, waarbij niemand 
zich nog aan een veilige afstand hield of een mondkapje droeg. 

De massaal aanwezige politie bleef op afstand. De burgemeester, Christos Doulkeridis, kwam 
ter plaatse en riep de jongeren herhaaldelijk op om te vertrekken. Maar volgens de Franstalige 
openbare omroep RTBF was de situatie rond middernacht nog steeds onveranderd.  

De Belgische viroloog Marc van Ranst sprak op Twitter zijn afkeur uit over het gedrag van de 
feestende jongeren. ‘Verkloot het niet voor de rest van de bevolking. Of willen jullie tonen 
waarom een avondklok nodig was’? schrijft hij. Bron: AD, 9 mei 2021.  



143 

 

Incidenten bij ontruiming Heilig-Kruisplein na oproep ‘La Boum 3’ 

De politie heeft zaterdagnacht rond 1.30 uur het Heilig-Kruisplein in Elsene moeten ontruimen, 
waar op dat moment een 500-tal feestvierders aanwezig waren. Er werd daarbij met projectielen 
naar de politie gegooid. Dat zegt Olivier Slosse, de woordvoerder van politiezone Brussel 
Hoofdstad-Elsene. Ook het waterkanon werd ingezet. 

Op het Heilig-Kruisplein, dat grenst aan het grotere Flageyplein, hadden zich zaterdagavond 
een paar duizend jongeren verzameld. Niet alleen de heropening van de terrassen lokte volk 
naar het plein, er was ook opgeroepen op sociale media om er het einde van de avondklok te 
vieren. 

 

Beeld Photo News 

Bij het ingaan van het samenscholingsverbod om middernacht, toen de horecaterrassen al 
meer dan twee uur gesloten waren, stond er nog steeds een menigte. Van een veilige afstand 
bewaren of een mondmasker dragen was nauwelijks sprake. 

 

Drukte op het Flageyplein. Beeld Belga 
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Rond 1.30 uur greep de politie uiteindelijk in, nadat eerst vooral gesensibiliseerd was. 
Politiewoordvoerder Olivier Slosse zegt dat de politie op dat moment de ongeveer vijfhonderd 
jongeren die nog aanwezig waren wegdreef in verschillende richtingen. Er werd daarbij ook 
het waterkanon ingezet. 

Rond 2.30 uur was de politieoperatie nog aan de gang. Er zou dus ook met projectielen naar 
de politie zijn gegooid. Later vandaag maakt de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene 
een meer gedetailleerde balans op. 

Eerder op de avond was burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) persoonlijk naar het plein 
gegaan om zich te laten informeren over de situatie. Hij stelde dat er toen 800 mensen 
aanwezig waren. 

Het ‘Collectif de réappropriation intégrale’ had op Facebook opgeroepen tot ‘La Boum 3’, naar 
de berucht geworden massabijeenkomsten in het Terkamerenbos die door de oproerpolitie 
beëindigd werden. De actiegroep achter ‘La Boum’, L’Abîme, benadrukte niets met de oproep 
te maken te hebben, maar deelde hem wel op haar Facebookpagina. 

Uiteindelijk gaven bijna duizend mensen gehoor aan de oproep. De aanwezigen staan op het 
plein bijeengetroept en maken er een feest van. Velen dragen geen mondmasker. Ook in de 
omliggende straten is veel volk en worden de maatregelen amper gerespecteerd. 

De politie laat voorlopig begaan. ‘Hier gaan chargeren heeft geen zin’, zegt burgemeester 
Christos Doulkeridis aan Het Nieuwsblad. ‘We gaan met een aantal agenten beginnen 
opruimen en hopen dat de massa zo ook deels gaat vertrekken.’ 

Eerder had de politie erop gewezen dat er geen alcohol meer geconsumeerd mag worden vanaf 
22 uur en dat er een samenscholingsverbod geldt vanaf middernacht. Bron: De Morgen, 9 mei 
2021. 

 

Burgemeester Christos Doulkeridis en een politiepatrouille op het Flageyplein. Beeld Belga 
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Politie dreigt met staking tijdens wedstrijd Feyenoord – Ajax 
 
Tijdens de Klassieker Feyenoord - Ajax zondag in de Kuip is de kans groot dat de politie staakt. 
De politiebonden raadplegen vandaag hierover hun achterban.  
 
De politie overweegt te staken tijdens de wedstrijd omdat 'hun het water aan de lippen staat’. 
Volgens de bonden wordt het politiewerk niet op waarde geschat en wordt hun loyaliteit 'meer 
dan misbruikt als het bestuurders en overheid uitkomt.’ De bonden wijzen erop dat 
politiemensen veel voor hun kiezen krijgen. Zo ging het vandaag mis tijdens een training van 
Feyenoord. Agenten en ME’ers werden onder andere belaagd met vuurwerk. Zes ME’ers 
moesten naar het ziekenhuis omdat ze last hadden van het vuurwerk. ‘Nog steeds staan ze in 
de frontlinie terwijl het merendeel van de agenten nog niet is gevaccineerd.’ 
 
Volgens vice-voorzitter Hans Schoones van politiebond ANPV vindt zondagochtend vroeg een 
gesprek plaats tussen de politiebonden en politietop. ‘Leden hebben na de rellen in Rotterdam 
aangegeven dat ze het helemaal zat zijn en vroegen wanneer ‘er nu echt actie gevoerd gaat 
worden’. ‘Het ging vandaag echt alle perken te buiten in Rotterdam. Hoeveel ME moeten we 
nog inzetten?’ Na het overleg wordt bekend of de staking doorgaat, maar de kans hierop lijkt 
groot. De gemeente Rotterdam wil zondag reageren mocht het aan de orde zijn.   
 
Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn als de politie daadwerkelijk gaat staken. Het was de 
afgelopen week zeer onrustig in Rotterdam voorafgaand aan de Klassieker. Een aantal 
Feyenoordcafés was het doelwit van explosies. In de nacht van donderdag op vrijdag gooiden 
onbekenden een explosief door de brievenbus van café The Hide Away in Rotterdam-
IJsselmond.  
 
Gisteravond was het raak in de hoofdstad. Bij Ajaxcafé Vak West aan de Balboastraat in 
Amsterdam-West ontplofte zwaar vuurwerk. De politie onderzoekt nu vijf explosies in 
Rotterdam en één in Amsterdam. Voor enkele explosies in Rotterdam werd vrijdag een 21-
jarige Amsterdamse verdachte opgepakt. Bron: AD, 8 mei 2021.     
 



146 

 

  
 
 

 
 



147 

 

Bezorgdheid bij Feyenoordcafés na explosies in aanloop naar Klassieker 
 
Eigenaren van Feyenoordcafés zijn bezorgd na de explosies deze week, die verband lijken te 
houden met de wedstrijd Feyenoord-Ajax van komende zondag. ‘Ze kunnen die spelers van 
Ajax zondag maar beter per helikopter naar de Kuip brengen.’ 
 
In de nacht van donderdag op vrijdag gooiden onbekenden een explosief door de brievenbus 
van Café The Hide Away in IJsselmonde. Ook bij twee flats elders in de stad vonden explosies 
plaats. In de Feyenoordkroeg was de schade het grootst. ‘Het is echt een waanzinnige dreun 
geweest’, zegt eigenaar Rob de Kreek (55). ‘Ze hebben ‘m door de voordeur gegooid, maar zelfs 
de ruiten helemaal achter in de zaak waren kapot. Kun je nagaan.’ Bron: AD, 7 mei 2021. 
 
 

Na explosies bij Feyenoord-kroegen nu ook Ajax-café mikpunt 
 
Bij Ajax-café Vak West in de Amsterdamse Balboastraat is gisterenavond laat een ontploffing 
geweest waarbij de pui beschadigd raakte. De explosie volgt op soortgelijke incidenten bij 
Rotterdamse kroegen waar regelmatig Feyenoord-fans komen. De uitbaatster vermoedt dat 
het incident het gevolg is van oplopende spanningen tussen de harde kernen van beide 
supportersploegen.  
 
‘Wij zijn een Ajax-café, geen hooligancafé’, zegt Mieke, uitbaatster van de nu getroffen 
Amsterdamse kroeg Vak West, tegen Het Parool. ‘In  veertien jaar is hier nog nooit iets 
gebeurd.’ Dat haar zaak is uitgekozen komt mogelijk doordat het een van de weinige echte 
Ajax-café’s is die de stad nog kent, denkt ze. 
 
‘Ik weet helemaal niks, maar het zal wel met dat gedoe in Rotterdam te maken hebben.’ Op 
de camerabeelden is niets te zien. ‘Gelukkig heb ik een rolluik. Anders was het nog erger 
geweest. Ik ben ik elk geval blij dat er geen brand is uitgebroken.’ 
 
De ramen van het café zijn gesneuveld door de klap. Er vielen geen gewonden. De recherche 
heeft de buurt na het voorval afgezet voor sporenonderzoek. Ter plaatse zijn resten van 
vuurwerk aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden voor het gooien van het explosief. 
 
Eerder deze week waren er ontploffingen bij meerdere gelegenheden in Rotterdam die door 
Feyenoord-fans worden bezocht. In de nacht van 4 op 5 mei  werd het beroemde 
Feyenoordcafé ‘t Haantje in Rotterdam-Lombardijen het mikpunt. Burgemeester Aboutaleb 
liet de kroeg twee weken sluiten. 
 
In de nacht van donderdag op vrijdag gingen opnieuw explosieven af, waarvan één bij 
Feyenoordkroeg The Hide Away, eveneens in Lombardijen. ‘Het was een enorme dreun’, liet 
eigenaar Rob de Kreek weten. ‘Ze hebben hem door de voordeur gegooid, maar zelfs de ruiten 
achterin de zaak zijn kapot.’ 
 
Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe een persoon het explosief naar binnen 
gooit en vervolgens wegrent. Opnames die gemaakt werden bij ‘t Haantje lijken er verdacht 
veel op. Dat vond ook de Rotterdamse politie die camerabeelden uit de omgeving bekeek en 
daarop de auto van de mogelijke dader herkende. 
 
Gisterenavond is op basis van het onderzoek een 21-jarige verdachte uit Amsterdam 
aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ‘diverse explosies’ in het zuiden 
van de Maasstad. Als mogelijk motief wordt verwezen naar een incident in Delft op 18 april, 
waarbij Ajaxsupporters door Feyenoorders werden belaagd. 
 
De Ajaxfans wilden de selectie van hun club in de studentenstad uitzwaaien voor vertrek naar 
de bekerfinale in de Kuip. Er werden tweeëndertig personen opgepakt. ‘Daar zijn deze bommen 
blijkbaar het antwoord op’, denkt De Kreek. ‘Als het waar is hebben ze een flinke oorlog 
ontketend, er zijn heel veel mensen boos in Rotterdam’. 
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Ook op andere plaatsen in Rotterdam gingen gisteren explosieven af, waaronder in portiekflats 
in de wijken Schiebroek en Hoogvliet. Bij andere Feyenoordcafés in de Maasstad zit de schrik 
er goed in. ‘Er zijn in het verleden meer gekke dingen gebeurd, maar dit is echt eng’, aldus 
een van de anonieme uitbaters gisteren.  
 
‘We weten niet goed wat we nu moeten doen. De boel dichtspijkeren? We zijn in elk geval op 
onze hoede, laat ik het zo zeggen.’ Uit angst om de volgende te zijn, sprak een andere 
Rotterdamse caféeigenaar: ‘Zet mijn kroeg er alsjeblieft niet in. Straks ben ik aan de beurt. Ik 
ben net tien maanden dicht geweest.’  
 
De recherche onderzoekt nog of er enig verband is met klap in Amsterdam, maar zegt wel 
‘rekening te houden met wat er in Rotterdam is gebeurd’. Het is echter te vroeg om conclusies 
te trekken, klinkt het. Morgen speelt Ajax tegen Feyenoord in de Kuip. 
 
Bij het trainingscomplex van Feyenoord hebben zich vandaag, in aanloop naar de klassieker, 
honderden supporters verzameld. Voorzien van fakkels en zwaar vuurwerk roepen ze tegen 
Ajax gerichte leuzen. De aanwezig politie blokkeert hen de toegang en verrichtte meerdere 
arrestaties wegens ongeregeldheden. 
 
Volgens een supporter zijn ze bij elkaar voor een sfeeractie in aanloop naar de wedstrijd, maar 
zorgen de aanwezigheid van ME en de ontplofte bommen in Feyenoord-cafés voor een 
grimmige sfeer. Het kwam even tot een treffen tussen een groepje supporters en de ME. 
Bussen werden bekogeld met stenen. Bron: AD, 8 mei 2021.  
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Ongeregeldheden rond supportersactie bij training Feyenoord: 8 
aanhoudingen en 6 ME’ers naar ziekenhuis 
 
Honderden Feyenoord-supporters hebben zich zaterdagmorgen in aanloop naar de Klassieker 
van zondagmiddag (14.30 uur) verzameld rondom het trainingscomplex in Rotterdam. Daarbij 
kwam het tot confrontaties met de politie en ME. De politie meldt dat zes ME’ers naar het 
ziekenhuis zijn vervoerd, omdat vlakbij hen een nitraatbom ontplofte en ze last hebben van 
oorsuizen. Acht mensen zijn aangehouden, maar meer arrestaties worden niet uitgesloten. 
 
De supporters hadden fakkels en zwaar vuurwerk bij zich, en scandeerden leuzen die gericht 
waren tegen Ajax. Honderden aanhangers daagden de politie en ME uit, politie- en ME-bussen 
werden aangevallen met houten stokken en er werd met stenen en vuurwerk naar de politie 
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gegooid. De bussen reden een paar keer hard op de menigte af om de fans weg te houden bij 
het trainingscomplex.   
 

 
 

Een deel van de supporters keerde zich tegen de aanwezige politie en ME. © MediaTV 

 

Dat zorgde eerst voor nog meer agressie, maar werkte uiteindelijk: na ruim anderhalf uur 
dropen de honderden aanhangers af, zonder dat ze het complex hadden bereikt. Wel was er 
zichtbare schade aan politiebusjes en geparkeerde auto’s, en werden verkeersborden en een 
paar stoeptegels uit de grond gerukt. Op dit moment zijn er acht mensen gearresteerd voor 
onder meer het bezit van zwaar vuurwerk en het gooien van stenen, zo laat een 
politiewoordvoerder weten. ‘Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Zes ME’ers zijn naar 
het ziekenhuis. Zij hebben last van oorsuizen, nadat vlak bij hen een nitraatbom ontplofte.’ 

Zondag is kampioen Ajax in de Kuip de tegenstander. De laatste training voor de Klassieker 
wordt altijd goed bezocht. Ditmaal had de politie besloten iedereen die naar de dijk naast het 
trainingscomplex wilde, te fouilleren. Wie vuurwerk bij zich had, moest dat inleveren. Het was 
een voorzorgsmaatregel vanwege de opgelopen spanning onder Feyenoord-fans, nadat deze 
week explosieven afgingen bij twee bekende Feyenoordcafés. 

Veel supporters hadden daar geen zin in: ze staken het vuurwerk verderop af en liepen rondjes 
om het trainingscomplex, waar ze steeds opnieuw stuitten op agenten en ME’ers. Die grepen 
een paar keer even in, maar tot fysieke confrontaties kwam het niet. Feyenoord-aanhangers 
gooiden wel brandende fakkels en stukken hout naar de agenten, en leuzen als ‘Joden aan 
het gas’ werden tientallen keren gezongen. Onder de aanhang waren ook toekijkende vaders 
en moeders met soms nog heel kleine kinderen. Sommigen van die kleintjes huilden vanwege 
het keiharde vuurwerk.  
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De laatste training voor de wedstrijd tegen Ajax brengt altijd veel supporters op de been. © 
Media TV  

Volgens een groepje Feyenoord-aanhangers zorgde de aanwezigheid van veel politie en ME 
voor ‘een onnodig agressieve sfeer’. ‘Anders was het gewoon een feestje geworden, maar zij 
staan er heel provocerend’, zei een man met een stadionverbod. Antwerpenaar Huub en zijn 
zoon Jelle (14) zijn echte Feyenoord-fans en keken hun ogen uit naar wat er zich allemaal 
afspeelde. ‘Ik kom bijna elk jaar naar de sfeeracties en ken de rivaliteit tussen beide clubs. 
Maar je merkt nu wel dat het veel grimmiger is door de aanslagen op de Feyenoord-cafés’, zegt 
Huub.  

Feyenoord verloor afgelopen zondag van hekkensluiter ADO Den Haag en moet alle zeilen 
bijzetten om Europees voetbal af te dwingen. De kans is groot dat Feyenoord play-offs moet 
gaan spelen voor een plek in de nieuwe Conference League. Bron: AD, 8 mei 2021. 

 
 

De ongeregeldheden leidden tot vooralsnog acht aanhoudingen. © Media TV  
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Kort geding gemeente Rotterdam om mogelijke politieacties bij 
Feyenoord - Ajax  

De politiebonden dreigen vandaag tijdens de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax het 
werk tijdelijk neer te leggen. De gemeente Rotterdam stapt definitief naar de rechter om de 
voorgenomen politiestaking te voorkomen. 

De bonden legden de stakingsplannen vanmorgen nog een keer voor aan de leden. Ook vond 
er nog een gesprek tussen de politiebonden en de zogenoemde driehoek plaats.    

Daarin legde de bonden een eis op tafel. Zij willen vandaag nog in gesprek met het kabinet. 
Met als doel een doorbraak over de nieuwe cao. ‘Alleen dan is er kans op afblazen van de 
politieactie’, melden de bonden op Twitter. 

Zojuist werd bekend dat de gemeente Rotterdam het kort geding bij de rechtbank doorzet. ‘Het 
gesprek is niet verlopen zoals wij voor ogen hadden, en met de uitkomst die wij hadden 
gehoopt’, laat een woordvoerder van locoburgemeester Bert Wijbenga weten, die burgemeester 
Ahmed Aboutaleb vanwege zijn reces vervangt. ‘We zijn nog steeds begripvol dat ze met de 
actie hun standpunt aan de landelijke regering duidelijk willen maken.’  

Toch vragen ze de rechtbank uitspraak te doen. ‘Vanwege het gevaar voor de openbare orde. 
De staking begint als de wedstrijd nog moet beginnen en de spelers nog aankomen.’ 

De spoedprocedure dient rond 11.15 uur bij de rechtbank in Rotterdam.  

De bonden ACP, ANPV en NPB hebben bij hun leden geopperd van 13.00 tot 15.00 uur het 
werk neer te leggen. De klassieker in De Kuip begint om 14.30 uur. Het is maar de vraag of 
die zonder politieaanwezigheid kan doorgaan. ‘Dat is aan de gemeente’, zegt ACP-voorzitter 
Gerrit van de Kamp.  

Een woordvoerder van de KNVB laat desgevraagd weten ‘niet op de zaken vooruit te willen 
lopen’. ‘We houden de situatie in de gaten.’ Ook de woordvoerder van de locoburgemeester 
zegt eerst de uitspraak van de rechter af te willen wachten. 

Veel agenten ‘zijn het zat’, vat Van de Kamp de stemming onder de beroepsgroep samen. Hij 
verwijst naar het geweld tegen politiemensen in Barneveld en Rotterdam van zaterdag. In 
Barneveld draaide een demonstratie tegen het coronabeleid van de overheid uit op 
gewelddadigheden. Agenten werden onder meer bekogeld met stenen. Hetzelfde gebeurde 
eerder op de dag bij het trainingscomplex van Feyenoord, waar een groep supporters zich 
tegen de politie keerde. Agenten en ME’ers werden onder andere belaagd met vuurwerk. Zes 
ME’ers moesten naar het ziekenhuis omdat ze last hadden van het vuurwerk.  

Agenten ervaren veel onvrede, omdat zij ‘in de frontlinie’ staan en zich onvoldoende 
gewaardeerd voelen. De politiebonden liggen met de overheid in de clinch over een nieuwe cao 
voor de politie. Ook het feit dat de meeste politiemensen nog niet zijn gevaccineerd tegen het 
coronavirus, draagt bij aan de frustratie. 

‘Met woorden komen we er niet meer’, zegt Van de Kamp. Zijn ACP en de andere bonden 
vinden dat hun harde en belangrijke werk niet op waarde geschat wordt en hun loyaliteit meer 
dan misbruikt wordt als het de bestuurders en overheid uitkomt. 

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn als de politie daadwerkelijk gaat staken. Het was de 
afgelopen week zeer onrustig in Rotterdam voorafgaand aan de Klassieker. Een aantal 
Feyenoordcafés was het doelwit van explosies. In de nacht van donderdag op vrijdag gooiden 
onbekenden een explosief door de brievenbus van café The Hide Away in Rotterdam-
IJsselmond.  

Vrijdagavond was het raak in de hoofdstad. Bij Ajaxcafé Vak West aan de Balboastraat in 
Amsterdam-West ontplofte zwaar vuurwerk. De politie onderzoekt nu vijf explosies in 
Rotterdam en één in Amsterdam. Voor enkele explosies in Rotterdam werd vrijdag een 21-

jarige Amsterdamse verdachte opgepakt. Bron: AD, 9 mei 2021.   
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Aangekondigde politiestaking tijdens Feyenoord - Ajax van de baan, 
‘Klassieker’ gaat door 

De aangekondigde staking van de politievakbonden tijdens voetbalwedstrijd Feyenoord - Ajax 
gaat niet door. De bonden zijn uitgenodigd om maandag om tafel te gaan met het kabinet, om 
onder meer te praten over de nieuwe politie-cao, vaccineren en de werkdruk. 

Ook zal demissionair-minister Ferdinand Grapperhaus na het Catshuisoverleg vanmiddag de 
bonden alvast opbellen. Met het intrekken van de staking is de noodzaak voor het kort geding 
ook vervallen, dat zojuist plaatsvond. Dat had de gemeente Rotterdam aangespannen, om te 
voorkomen dat de politie hun werk tijdens de Klassieker zou neerleggen. Volgens politiechef 
Fred Westerbeke verzamelen supporters zich nu al her en der in de stad.   

De bonden legden de stakingsplannen vanmorgen nog een keer voor aan de leden. Ook vond 
er nog een gesprek tussen de politiebonden en de zogenoemde driehoek plaats. Daarin legden 
de bonden een eis op tafel. Zij willen vandaag nog in gesprek met het kabinet. Met als doel 
een doorbraak over de nieuwe cao. ‘Alleen dan is er kans op afblazen van de politieactie’, 
melden de bonden op Twitter. 

Zojuist werd bekend dat de gemeente Rotterdam het kort geding bij de rechtbank doorzet. ‘Het 
gesprek is niet verlopen zoals wij voor ogen hadden, en met de uitkomst die wij hadden 
gehoopt’, laat een woordvoerder van locoburgemeester Bert Wijbenga weten, die burgemeester 
Ahmed Aboutaleb vanwege zijn reces vervangt. ‘We zijn nog steeds begripvol dat ze met de 
actie hun standpunt aan de landelijke regering duidelijk willen maken.’  

Toch vragen ze de rechtbank uitspraak te doen. ‘Vanwege het gevaar voor de openbare orde. 
De staking begint als de wedstrijd nog moet beginnen en de spelers nog aankomen.’ 

De bonden ACP, ANPV en NPB hebben bij hun leden geopperd van 13.00 tot 15.00 uur het 
werk neer te leggen. De klassieker in De Kuip begint om 14.30 uur. Het is maar de vraag of 
die zonder politieaanwezigheid kan doorgaan. ‘Dat is aan de gemeente’, zegt ACP-voorzitter 
Gerrit van de Kamp.  

Een woordvoerder van de KNVB laat desgevraagd weten ‘niet op de zaken vooruit te willen 
lopen’. ‘We houden de situatie in de gaten.’ Ook de woordvoerder van de locoburgemeester 
zegt eerst de uitspraak van de rechter af te willen wachten. 

Met woorden komen we er niet meer’, zegt Van de Kamp. Zijn ACP en de andere bonden vinden 
dat hun ‘harde en belangrijke werk niet op waarde geschat wordt en hun loyaliteit meer dan 
misbruikt wordt als het de bestuurders en overheid uitkomt’. Bron: AD, 9 mei 2021.  

Politie voorkomt confrontatie tussen Feyenoord- en Ajax-supporters in 
Vlaardingen 

De politie heeft zondagmiddag in Vlaardingen een confrontatie tussen een groep Feyenoord-
supporters en aanhangers van Ajax voorkomen. Negen Feyenoord-fans zijn aangehouden voor 
het bij zich hebben van boksbeugels en knuppels.  

Een woordvoerder van de politie spreekt over ‘enkele tientallen’ voetbalsupporters die bij 
elkaar waren gekomen. ‘Deze mensen hadden in ieder geval niet de intentie om gezellig voetbal 
te kijken’’, zegt hij. ‘Daarom hebben we vroeg ingegrepen, dat bleek ook nodig.’ De supporters 
verzamelden zich op een terrein aan de Marathonweg in Vlaardingen. De politie was daar met 
een groep agenten aanwezig. Er zijn negen mensen aangehouden voor het bezit van verboden 
wapens, zoals boksbeugels en knuppels.  

Ook in Bodegraven was het even onrustig. Zover bekend zijn daar geen aanhoudingen verricht 
en zijn er geen wapens aangetroffen. De supporters werden door de politie gefotografeerd en 
moesten hun naam en adresgegevens tonen. Daarna werden ze weggestuurd.  Voor de 
wedstrijd Feyenoord-Ajax waren veel agenten aanwezig bij De Kuip, waar ongeveer honderd 
Feyenoord-supporters de spelersbussen opwachtten. Daarbij zijn vier personen aangehouden 
voor ‘belediging’ en illegaal vuurwerkbezit. 
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De politie controleert een aantal mensen in Vlaardingen. © MediaTV 

De politie heeft in aanloop naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax op meerdere plaatsen 
in het land aanvaringen tussen ‘verschillende supportersgroepen’ zondag weten te voorkomen. 
Dat zegt de Rotterdamse locoburgemeester Bert Wijbenga. Dat is volgens hem te danken een 
‘een goede informatiepositie’ van de politie en andere betrokken autoriteiten. 

De klassieker is altijd gespannen, maar dit jaar al helemaal. Afgelopen week vonden er 
explosies plaats bij cafés in Rotterdam die vaak door supporters van Feyenoord bezocht 
worden en daarna ook bij een café van Ajax in Amsterdam. De ME moest zaterdag ingrijpen 
bij het trainingscomplex van Feyenoord waar supporters de politie bekogelden met onder meer 
vuurwerk. 

Ook opperden politievakbonden bij hun achterban om tijdens de wedstrijd het werk stil te 
leggen, onder meer uit onvrede over de cao en werkdruk. De gemeente Rotterdam spande een 
kort geding aan om de staking te voorkomen maar na een toezegging van het kabinet tot 
nieuwe gesprekken met de bonden waren de acties van de baan. Bron: AD, 9 mei 2021. 

 

Lockdown in Suriname omdat aantal positief geteste mensen niet is 

gedaald 

Omdat het aantal positief geteste mensen in Suriname nog niet voldoende is gedaald, blijft de 
regering het middel van de lockdown inzetten. Zowel op Moederdag als aanstaande donderdag 
als het einde van de vastenperiode wordt gevierd, moeten de Surinamers thuis blijven. 

Ook op andere komende nationale feestdagen zal het land op slot gaan, heeft minister van 
Volksgezondheid Amar Ramadhin zaterdagavond tijdens een digitale persconferentie 
bekendgemaakt. Bron:  AD, 9 mei 2021. 
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Baudet en andere FvD-fractieleden besmet met corona 

Thierry Baudet is besmet met het coronavirus. De geruchten gingen al langer maar de 
uitbraak van het virus onder fractieleden van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer is 
nu bevestigd door TPO. De besmetting zou plaats hebben gevonden tijdens een door de partij 
georganiseerde wijnproeverij in het parlementsgebouw die tot in de vroege ochtenduren 
duurde. ‘Medewerkers van de Tweede Kamer hebben zich ondertussen beklaagd bij het 
presidium, het bestuur van de Nationale Vergaderzaal, over losbandig gedrag,’ schrijft TPO. 

Opvallend was dat Baudet op 21 april het overleg met informateur Herman Tjeenk Willink 
telefonisch voerde. 

Naar nu blijkt was dat noodzakelijk om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zelf 
deed Baudet alsof er niets aan de hand was. Zo twitterde hij op 28 april dat hij ‘lekker ging 
lunchen op een terras’. 

Een dag later was hij als enige fractievoorzitter afwezig bij het debat over de notulen uit de 
ministerraad. 

Volgens zijn laatste Twitterbericht zou hij momenteel in ‘een ver land’ verblijven waar hij 
illegaal naar is afgereisd. Aan die tweet is een ruim drie jaar oude YouTube-clip toegevoegd. 
Vorige maand twitterde Baudet dat hij ‘binnenkort’ naar Zuid-Afrika zou gaan. Er geldt een 
vliegverbod voor passagiersvluchten uit Zuid-Afrika. Bron: BNN/VARA, 8 mei 2021. 

Thierry Baudet zou, volgens berichten op Twitter, geveld zijn door het coronavirus. Echt bewijs 
is er niet, en sterker nog: het is waarschijnlijk nep. Baudet zelf heeft er in ieder geval nog met 
geen woord over gerept. Maar Twitter smult er in ieder geval van, en onder 
#BeterschapThierry plaatsen mensen ‘sympathieke’ boodschappen voor de FvD-leider. 

Er is zelfs een tweet geplaatst van een gesprek tussen ‘Baudet’ en iemand aan wie hij zijn 
positieve resultaat vertelt. Nogmaals: of dat echt Baudet is, is niet zeker. Een nepgesprek is 
zo gemaakt. In het gesprek vertelt iemand onder de naam van Baudet dat hij positief is getest. 
‘Wou geen gekloot krijgen in de tk (Tweede Kamer, red.) dus moest wel.’ De andere persoon 
zegt dat hij uit het bron- en contactonderzoek van de GGD gehouden wil worden, waarop 
Baudet ‘spreekt voor zich’ antwoordt. Bron: Metronieuws, 28 april, 2021. 

 

 

Bericht over de fractie van Forum voor Democratie. De heren organiseerden vorige maand op 
donderdag 15 april een wijnproeverij op de burelen in de Tweede Kamer. Dat ging mis, Olaf 
Ephraim (penningmeester en inmiddels Kamerlid), Freek Jansen en fractievoorzitter Thierry 
Baudet voelden zich namelijk vervolgens niet lekker en werden daarna gediagnosticeerd met 
het coronavirus. Bron: tpo.nl, 8 mei 2021. 
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Daniël (6) die vader aan corona verloor krijgt honderden kaarten en 
cadeaus 

Na het weekend zijn er overvolle postzakken bezorgd bij het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis 
in Tilburg. De zakken zaten vol met verjaardagskaarten en -cadeaus voor Daniël (6) uit 
Kaatsheuvel wiens vader is overleden aan corona.  

 

 

Foto: Marion Van Bergeijk  

 

Daniël's vader werd na negentig dagen op de intensive care overgeplaatst naar de longafdeling 
van het ziekenhuis en is daar plots overleden. 
 
Daniël deelde met de verpleegkundigen zijn grootste wens. Hij vertelde toen heel spontaan dat 
hij in mei jarig was en dat hij graag heel veel verjaardagskaartjes wilde, vertelt Marion van 
Bergeijk die op de longafdeling werkzaam is.  
 
Ze zette daarom een actie op om kaarten te verzamelen voor de jongen. ‘Deze periode is 
natuurlijk heel erg moeilijk voor hem en op deze manier wilden we hem toch een hart onder 
de riem steken.’ Daarom is ze ontzettend blij met de respons op de actie. ‘Het is een grote 
verrassing voor Daniël.’ 
 
Volgende week wordt Daniël zeven en er zijn na de oproep overvolle postzakken 
binnengekomen bij Marion op de afdeling. ‘Ik heb ze niet geteld, maar het waren meerdere 
overvolle postzakken met honderden kaarten, cadeaus en pakketjes. Eigenlijk was mijn eerste 
reactie dat ik er geen woorden voor heb.’  
 
Het team van de afdeling gaat de kaarten en cadeaus volgende week op zijn verjaardag 
overhandigen. ‘Ik vind het zo mooi dat mensen zo vrijgevig zijn. Het is hartverwarmend.’ Bron: 
Omroep Brabant, 6 mei 2021. 
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De wereld zal de gevolgen van het chiptekort nog lang voelen 
 
In de Duitse industrie is de behoefte aan hoogwaardige micro-elektronica groter dan ooit. Het 
chiptekort hakt er dan ook stevig in, zegt Stefan Hartung, bestuurder bij conglomeraat Bosch. 
Een snelle oplossing is er niet. 
 
Het is een kettingreactie, zegt Stefan Hartung. Nu Duitse autoreuzen hun productie door het 
tekort aan halfgeleiders tijdelijk stilleggen, komen ook toeleveranciers zoals Bosch klem te 
zitten, omdat voertuigen niet worden afgebouwd. 
 

‘Als een halfgeleiderproduct ons niet bereikt, kunnen wij ons product niet bouwen en dus ook 
niet leveren', zegt Hartung, bij Bosch verantwoordelijk voor mobiliteit. 'Dan moet de klant een 
andere auto bouwen of geen auto bouwen. Voor andere elektronica geldt hetzelfde. Als een 
auto niet gebouwd wordt, zijn de andere onderdelen die wij leveren niet meer nodig. De 
productie wordt dan stopgezet. Half afgewerkte auto’s worden geparkeerd totdat de chips 
worden geleverd.’ 

Hartung is sinds 2013 lid van de raad van bestuur van Bosch, meer dan honderd jaar oud en 
een van de grootste bedrijven van Duitsland. Het bedrijf wordt dubbel geraakt in de chipcrisis: 
als maker van componenten voor de automobielindustrie én als maker van gereedschap en 
keukens met sensoren. Ook voor de productie van deze apparaten zijn chips hard nodig. 

Ondanks het optimisme dat klinkt in de Duitse maakindustrie, waarschuwt Hartung dat de 
economische effecten van de pandemie en de chiptekorten verstrekkend zijn, en nog lang 
zullen nadruppelen. ‘We hebben de wereld vorig jaar twee maanden lang uitgeschakeld. Een 
verstoring op deze schaal maakten we niet eerder mee. De wereld dan weer aanzetten, werkt 
niet.’ 

De problemen met de leveranciers van chips noemt hij ernstig. ‘Ik hoop op een beetje licht 
aan het einde van de tunnel in het vierde kwartaal. Maar ik ga ervan uit dat we er het hele 
komende jaar de handen vol aan hebben.’ 

Volgens Hartung is de schaarste aan chips van voor corona nu omgeslagen in een structureel 
tekort. ‘De behoefte blijft op een structureel hoger niveau. De enige oplossing is net als in de 
huisvesting: meer bouwen. We meer hebben veel meer fabrieken nodig. Maar die zet je niet 
snel op. We moeten eerlijk zijn: we moeten nog heel hard met elkaar knokken voor 
verbeteringen.’ 

De opening van een eigen waferfabriek in Dresden in juni lijkt door Bosch geweldig getimed. 
Wafers zijn de ronde siliconenplaten waarop chips worden geprint. Primaire focus is de 
productie van microchips voor toepassingen in de auto-industrie. Toch is het een druppel op 
een gloeiende plaat, zegt Hartung. De afhankelijkheid van Aziatische leveranciers blijft 
immens. 

Het tekort komt voor de Duitse auto-industrie op een ongelukkig moment. VW, Daimler, BMW 
en toeleveranciers Continental en Bosch gaan door een ingrijpende transformatie richting 
elektrische mobiliteit. De besturingssystemen – het brein van de auto – hangen bovendien 
helemaal vol met halfgeleidertechnologie. 

De nijpende tekorten in de auto-industrie ontstonden midden vorig jaar. In maart 2020 sloten 
autofabrieken tijdelijk hun deuren, en trokken ze hun orders voor microprocessoren in. Toen 
de productie van personenauto’s onverwacht snel weer opkrabbelde, stonden de fabrikanten 
met hun bestellingen achteraan bij de Aziatische leveranciers. Andere technologiebedrijven 
visten de vijver al leeg. 

Volgens Hartung ligt het probleem dieper. ‘Als dit het enige was, zou het tekort nu goeddeels 
opgelost zijn. Ik denk niet dat het probleem is dat iemand niets besteld of gecanceld heeft, of 
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een fout heeft gemaakt. Dat is te simpel. Kijk naar het aantal eenheden dat in het eerste 
kwartaal in de auto-industrie is geproduceerd. Dat is niet weinig.’ 

‘Leveranciers zoals het Taiwanese TSMC zeggen dat de situatie langere tijd kritisch zal blijven. 
Daar is een reden voor. Ze hebben geen speelruimte meer door de explosief toegenomen vraag. 
Die grote vraag komt ook uit de auto-industrie. Iedereen wil meer voertuigen bouwen, omdat 
de vraag er is bij kopers.’ 

Krapte is er volgens Hartung niet alleen in de chipindustrie, maar bijvoorbeeld ook in de 
productie van batterijcellen en andere essentiële producten voor de auto-industrie. 

‘Hier schuilen grote gevaren. Je moet altijd kijken naar individuele materialen en individuele 
toevoerketens. Maar er zijn knelpunten in de productie van staal, kunststoffen en elektronica 
over de hele linie. Het is nog niet zo kritisch als bij de halfgeleiders, maar we houden dat 
nauwgezet in de gaten. Het ergste dat een industrie als deze kan overkomen is een staalcrisis. 
Als autofabrikanten niet genoeg staal krijgen, weten we dat de problemen heel groot worden.’ 

De elektrische aandrijflijn is in korte tijd een kernactiviteit van Bosch geworden. Maar bij 
Bosch werken ook nog 80.000 mannen en vrouwen aan de brandstofmotor. Het bedrijf is een 
van de grootste spelers wereldwijd in de productie van dieselmotoren. Bosch blijft geloven in 
een lucratieve toekomst van schone diesels. ‘We zullen onze motoren verder ontwikkelen, 
sowieso voor de bestaande vloot voertuigen.’ 

Een Volkswagen e-Golf hangt stil in de productielijn in de Volkswagenfabriek in Dresden. 
Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg 

Bosch rekent ook op een grote rol van waterstof. Het bedrijf investeert meer dan een miljard 
euro in de brandstofceltechnologie. ‘Auto’s op batterijen zijn ook niet dé oplossing’, zegt 
Hartung. ‘Dat weet iedereen.’ 

Aan het eind van het jaar wil de Europese Commissie de volgende emissienorm presenteren, 
Euro 7. Over de dreiging van een verbod voor de verbrandingsmotor en de Duitse lobby 
daartegen is veel gespeculeerd. 

‘We hebben zeer veel gesproken met regelgevers. Als we via Euro 7 indirect 
verbrandingsmotoren verbieden in 2025, maken we een fout. Zo'n verbod is ook niet nodig om 
de broeikasgasemissies in 2030 met 55% gereduceerd te hebben (Duitsland verraste deze 
week met een aangescherpte doelstelling van -65% ten opzichte van 1990, red.) We maken al 
grote vorderingen richting dat doel.’ 

‘Je kan de verbrandingsmotor verbieden in 2030 of 2035. Voor ons in Europa is dat 
waarschijnlijk zelfs haalbaar. Maar de vraag is dan ook of we er wel in slagen de stroom CO2-
vrij te maken. We kunnen niet iedereen in Polen verplichten een e-auto te kopen, als Polen al 
zijn energie opwekt met steenkoolcentrales. Dat slaat nergens op.’ 

Op de vraag of de auto-industrie voor Duitsland even belangrijk blijft als nu, antwoordt 
Hartung resoluut. ‘Daar ben ik van overtuigd. We hebben waanzinnige hoeveelheden talent 
en vaardigheden. Maar ik zou niet zeggen dat de auto-industrie Duits is. Wij zijn een globale 
onderneming.’ 

‘Nederland levert ook zeer belangrijke elementen voor de auto-industrie. Elektronica komt uit 
Tsjechië of uit een van onze grote fabrieken in Hongarije. De onderdelen komen uit de hele 
wereld. Het is ook logisch dat de beeldschermen uit Korea komen en de elektronica, de 
halfgeleiders uit Taiwan. Dat ís de auto-industrie. De Duitse auto-industrie is een onderdeel 
van dit mondiale samenspel.’ 

Hartung is ervan overtuigd dat de pandemie deze internationale mondiale architectuur niet 
verwoest. ‘Nee, dat gebeurt niet. Ook wij waren bang, en vroegen ons af hoe gevaarlijk de 
pandemie zou zijn. Ik bedoel het niet arrogant, maar we wisten al snel dat de wereld zou 
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doordraaien. De vraag is wel hoe. Ik ben ervan overtuigd dat de mensheid de pandemie zal 
overleven, en dat de auto-industrie hetzelfde zal doen. Maar we moeten bescheiden blijven. Er 
sterven wereldwijd nog steeds veel mensen. We zitten er nog middenin, ook als industrie.’ 

Nu door de pandemie veel mensen thuis zitten, zijn de keukens van Bosch en de elektrische 
gereedschappen niet aan te slepen. Deze verkopen compenseren de tegenslagen in de 
autodivisie. Maar dat kan veranderen. 

‘Absoluut. De dieperliggende vraag is hoe de welvaart zich ontwikkelt na de pandemie. Want 
eerlijk gezegd leggen we een belangrijk deel van de rekening bij onze kinderen. Je koopt geen 
auto als je hem niet kunt betalen, en dat geldt vaak ook voor onze huishoudelijke apparaten.’ 
Bron: FD, 7 mei 2021. 

 

Zorginstelling plant vrije dagen in voor medewerkers na vaccinatie 

vanwege bijwerkingen vaccin AstraZeneca 

Zorginstelling Driestroom plant uit voorzorg vrije dagen in vanwege de hogere kans 
op bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin.  

De Gelderse instelling houdt er in de roosters rekening mee als de medewerkers gevaccineerd 
worden. Waar te veel ziekmeldingen dreigen, worden vrije dagen ingepland. Ook andere 
zorginstellingen treffen maatregelen. 

Driestroom-medewerkers die zich laten inenten, worden standaard één, soms twee dagen vrij 
gepland. ‘De reactie op het vaccin verschilt van persoon tot persoon, maar een groot aantal 
kampt met griepachtige verschijnselen als koorts, moeheid en spierpijn. Gelukkig weten we 
ook al uit ervaring dat de klachten bij de tweede ronde veel minder heftig zijn’, aldus Corona-
coördinator Karen Tijssen van Driestroom. Bron: AD, 9 mei 2021.  

 

Lune, Jente, Emmelien, Felie, Fie, Lauren, Jinthe en Gijs: babyboom in 
één Zwolse straat  
 
Het ene ooievaarsbord is nog niet weggehaald of het volgende staat er al. Acht baby's zijn de 
afgelopen tijd geboren in de Zwolse Cliviastraat, in negen maanden tijd. Toeval of niet, de 
babyboom is volgens Nina Janssens, moeder van baby Lauren, in elk geval ‘beregezellig‘. 
 
De oudste baby in de straat is negen maanden, de jongste krap twee weken. Gijs is de enige 
jongen in de babyclub van de Cliviastraat die verder louter uit meisjes bestaat: Lune, Jente, 
Emmelien, Felie, Fie, Lauren en Jinthe. Rachel Verboom, moeder van Fie (vier maanden) 
noemt ze ‘de harem van Gijs.’ ‘Misschien wordt hij straks wel vertroeteld door al die meisjes’, 
reageert de vader van het vijf maanden oude ventje. Bron: De Stentor, 9 mei 2021. 
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Door de stijgende benzineprijzen neemt het tanktoerisme in België toe, want het prijsverschil 
tussen Nederlandse en Belgische brandstof wordt alsmaar groter. © Pix4Profs/Peter 
Braakmann 
 
 

Waarom de benzineprijs blijft stijgen: ‘Het wordt nog erger’ 
 
De benzineprijs steeg deze week tot recordhoogte. Langs de snelweg betaal je 1,902 euro voor 
een liter Euro95. Bij consumentencollectief United Consumers, dat de brandstofprijzen 
monitort, verwachten ze dat de prijs nog verder stijgt. Mogelijk tot boven de magische twee 
euro grens. Maar we rijden er niet minder door. 
 
Niet eerder betaalde je zo’n hoog bedrag voor een liter Euro95. Het vorige record dateert van 
2 oktober 2012. Toen klom de adviesprijs tot 1,895. Ook diesel en lpg zitten dicht tegen een 
recordprijs aan. Een liter diesel kost nu 1,532, dicht bij de piek van 1,558 van 16 oktober 
2012. En lpg doet nu 0,984 euro per liter, tegen 0,946 op 1 januari 2014. Het gaat hier om 
adviesprijzen, vaak gerekend bij de pomp langs de snelweg. 
 
De hoge benzineprijzen zijn een direct gevolg van de fors gestegen olieprijzen. Betaalde je begin 
dit jaar nog dertig dollar voor een vat ruwe Brent-olie. Nu is de prijs meer dan verdubbeld: 
bijna zeventig dollar. Dat de olieprijs stijgt heeft volgens directeur Paul van Sels van 
consumentencollectief United Consumers meerdere oorzaken. Een daarvan is de 
aantrekkende vraag als gevolg van de wereldwijd herstellende economie. 
 
‘Maar er speelt nog iets’, zegt Paul van Sels. ‘We vliegen minder. Dat betekent minder vraag 
naar kerosine, de brandstof voor vliegtuigen, ook gemaakt uit aardolie. Daar wordt nu 
nauwelijks op verdiend. Het lijkt erop dat benzine dat verlies nu moet compenseren.’ Ook de 
dollar-eurokoers is van invloed op de prijs die je aan de pomp betaalt. 
 
In Nederland bestaat de prijs die we aan de pomp betalen, voor een groot deel uit belastingen, 
in de vorm van accijnzen en btw. ‘Meer dan een euro van elke liter, gaat naar de schatkist’, 
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zegt Van Selms. ‘Met het oplopen van de olieprijzen, wordt dat aandeel alleen maar meer, 
aangezien de btw een percentage van de prijs is. De accijns is een vast gegeven.’ 
 
Wie over de grens jerrycans vult met benzine, mag dat tot tweehonderdveertig liter meenemen. 
Zolang het maar bestemd is voor persoonlijk gebruik, verpakt in jerrycans tot zestig liter en 
deze niet lekken. Dat is opgenomen in het ADR, een Europees verdrag voor vervoer van 
gevaarlijke goederen over de weg. 
 
Hij verwacht dat de prijsstijging nog niet ten einde is. ‘Schommelingen in de brandstofprijzen 
zijn aan de orde van de dag. Nu lijkt de prijsstijging structureel en moeten we rekening houden 
dat de prijzen richting de twee euro gaan. En dat is wel een cruciale grens voor veel 
consumenten. Dan kan het zijn dat mensen de auto eerder laten staan.’ 
 
Toch denkt oud-Bredanaar en retaildeskundige Paul Moers, dat het zover niet komt. ‘We zijn 
net zo verslaafd aan autorijden als aan sigaretten en sterke drank. Autorijden maakt ons 
onafhankelijk. Dat gevoel willen we hebben, koste wat het kost. Of je moet in de bijstand 
zitten, misschien dat je er dan serieus over gaat nadenken. Wie een tweede auto kan 
permitteren, doet dat ding niet zomaar weg.’ 
 
Bij het tankstation aan de Bredabaan, net over de grens bij Wernhout, gaan zelfs de jerrycans 
vol benzine. Brabanders schuiven er massaal aan vanwege de goedkopere benzineprijzen. 
‘Vier keer tanken, dan is de vijfde gratis.’ 
 
Wie in de grensstreek woont en een beetje geldbewust is, tankt altijd al in België. Per liter 
steek je al snel twintig cent in je zak. Op een tank van vijftig liter is dan een tientje. Nu de 
benzineprijzen naar recordhoogte stijgen, worden de verschillen alleen maar groter. Met als 
gevolg dat Brabanders massaal de grens oversteken. 
 
‘Je zou wel gek zijn als je nog in Nederland tankt’, zegt Piet van den Bergh uit Woensdrecht. 
Hij rijdt eens in de veertien dagen naar Essen voor een volle tank. ‘En dan meteen even door 
naar de drankhandel, die zit hier een paar kilometer verderop.’ 
 
Het is vrijdagochtend een komen en gaan van Nederlandse klanten. ‘Scheelt toch weer twaalf 
euro op een tank’, zegt Chris van Hasselt uit Wouw. ‘En dan rijden we nog even door naar de 
Carrefour. Halen we nog even wat gebak en vleeswaren.’ 
 
Aan de Bredabaan, net over de grens bij Wernhout, hetzelfde verhaal. Alex van Gastel haalt 
vier jerrycans van twintig liter uit zijn bestelwagentje. ‘Voor de machines van ons 
landbouwbedrijf’, zegt hij. ‘En dan gooi ik de wagen ook meteen maar vol.’  Bron: BN De Stem, 
9 mei 2021.  
 

Dé nieuwe hobby in coronatijd is levensgevaarlijk: ‘Kleintjes kunnen je 
ledematen eraf rukken’ 
 
De coronacrisis bezorgt de Explosieven Opruimings Dienst handenvol extra werk. Veel 
mensen ontdekken het afspeuren van de bodem met een metaaldetector als nieuwe hobby. 
Niet zonder gevaar: de EOD heeft per week zeventig meldingen van detector-amateurs die 
explosieven vinden, tegenover vijfentwintig per week in voorgaande jaren. Dit jaar is de EOD 
vijfentwintig keer met spoed uitgerukt omdat de situatie als zeer gevaarlijk werd beschouwd.  
 
Zo werd drie weken geleden door amateurs in een bos bij Epse een Amerikaanse 
brandbom gevonden van vijfhonderd pond. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt de EOD. Want 
dat er nog heel veel gevaarlijke munitie in de grond ligt, blijkt uit een dagje meelopen met de 
EOD op de Veluwe, ten westen van Apeldoorn, waar explosieven uit WOII nog zeker twaalf 
jaar werk opleveren. Hier lag het grootste Duitse munitiedepot van Noord-West Europa.  Bron: 
De Stentor, 9 mei 2021. 
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Spanje viert einde avondklok 
 
In Spanje werd het einde van de avondklok vannacht groots gevierd. Spanjaarden dansten op 
straat, zongen 'vrijheid' en feestten op de stranden.  
 
Honderden voornamelijk jonge mensen verzamelden zich op het Puerta del Sol-plein. Ze 
applaudisseerden toen de klok 12 uur sloeg: vanaf toen was in de meeste regio's van Spanje 
de avondklok verleden tijd. Na een half jaar eindigde zondag de Spaanse noodtoestand. 
 
In Barcelona toog men met drankjes in de hand naar het strand. Sommige mensen droegen 
maskers, maar van social distancing was maar beperkt sprake. Veel mensen kusten elkaar, 
gaven knuffels, dansten en zongen. 
 
De politie in Barcelona moest mensen eerst wegsturen toen om 22.00 uur de avondklok voor 
de allerlaatste keer inging, om ze twee uur later weer toe te laten toen de avondklok formeel 
ten einde was. Bron: AD, 9 mei 2021. 
 
 

Benefietconcert brengt 302 miljoen dollar op voor 26 miljoen doses 
coronavaccin 
 
Het Global Citizien corona-benefietconcert VAX Live: The Concert to Reunite the 
World heeft 302 miljoen dollar opgebracht, meer dan het oorspronkelijke doel. Met dat geld 
kunnen 26 miljoen doses coronavaccin worden aangeschaft, zegt de organisatie. 
 
Het concert werd afgelopen week al opgenomen en was zaterdagavond via YouTube en op 
Amerikaanse tv-zenders te volgen. De show werd gepresenteerd door Selena Gomez en bevatte 
optredens van onder anderen Jennifer Lopez, H.E.R en Dave Grohl. Ook de 
Amerikaanse president Joe Biden en de Britse prins Harry waren aanwezig.  
 
Meghan was virtueel aanwezig om de kijkers thuis toe te spreken. De hertogin van Sussex is 
momenteel hoogzwanger. ‘Dit jaar werd gekenmerkt door gemeenschappen die samenkwamen 
en onvermoeid en als helden Covid-19 aanpakten’, zei Meghan. ‘We zijn hier allemaal samen 
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op een moment waarop de weg voor ons makkelijker wordt, maar het is aan ieder van ons om 
onze weg vooruit te vinden.’ Bron: AD, 9 mei 2021. 

 
Britten mogen weer knuffelen 
 
De Britse minister Michael Gove zegt dat de Britten vanaf maandag 17 mei elkaar weer 
kunnen knuffelen. Het moet een van de versoepelingen zijn die premier Boris Johnson 
morgen zal aankondigen. 
 
Naast dat familieleden en vrienden elkaar mogen knuffelen, moeten ook bioscopen, theaters 
en musea in het land weer opengaan. Gove zegt tegen Engelse media dat het pakket 
versoepelingen te danken is aan het vaccineren dat vlot verloopt. Ook houden de inwoners 
zich volgens hem goed aan de coronamaatregelen.  
 
Ook deskundigen menen dat het juiste moment is aangebroken om beperkingen te 
beëindigen. Dat is mogelijk door het 'buitengewone succes' met de vaccinatiecampagne en de 
langdurige lockdown, aldus topvaccinoloog Pollard van de universiteit van Oxford in Britse 
media. ,,Dat betekent dat we ons hier in het Verenigd Koninkrijk in een zeer gelukkige positie 
bevinden.’ Bron: AD, 9 mei 2021. 
 

Update RIVM 

Er zijn bij het RIVM 6704 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zijn 
er wat minder dan het gemiddelde van de afgelopen week, en ook minder dan gisteren. Toen 
waren het er ongeveer 800 meer.  

Het aantal besmettingen vertoonde tot afgelopen vrijdag een dalende trend, maar inmiddels 
is daar geen sprake meer van. Er zijn de afgelopen zeven dagen dertien procent meer 
besmettingen vastgesteld dan de week daarvoor.  

Op de ic zijn de afgelopen 24 uur 24 mensen nieuw opgenomen. Dat is het laagste aantal 
sinds begin maart. 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is 
opnieuw licht afgenomen. Vandaag liggen er 767 coronapatiënten op de ic's, 11 minder dan 
de 778 van gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Zaterdag bedroeg de afname ten opzichte van vrijdag 19. 

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1668 mensen die het coronavirus onder de leden 
hebben, 32 minder dan zaterdag. Daarmee komt het totaal aantal coronapatiënten dat is 
opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen op 2435, 43 minder dan een dag eerder. Op 17 
april lagen er voor het laatst minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. Toen ging het om 
2428. Bron: AD, 9 mei 2021.  

Urk kleurt als een blauw/grijs-eiland in een oranje-zee nadat vandaag de nieuwe coronacijfers 
bekend zijn geworden. Was er gisteren nog sprake 28,5 positieve besmettingen per 100.000 
inwoners; 24 uur later is dat gezakt naar 4,8 positieve besmettingen en daarmee het laagste 
aantal in Oost-Nederland. 

In Staphorst en Lochem verslechtert de situatie echter. Staphorst was gisteren ook al een rood 
gebied met 75,8 positieve meldingen per 100.000 inwoners. Vandaag is dat gestegen naar 
93.3.  En daar waar in Lochem gisteren nog 41.5 nieuwe positieve besmettingen genoteerd 
werden is dat nu toegenomen naar 59,3.  

Over de gehele regio is het aantal nieuwe gevallen echter afgenomen in vergelijking met de dag 
eerder. Was er in Oost-Nederland zaterdag nog sprake van 655 nieuwe positieve meldingen, 
op zondag gaat het om 517 gevallen. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat de gemeenten 
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Rijssen-Holten en Zutphen niet langer als ‘rood gebied’ gemarkeerd worden op de kaart. 
Rijssen-Holten gaat van 70.7 meldingen (zaterdag) naar 44,5 (zondag) en in Zutphen gaat het 
om een daling van 58,4 naar 31,3. 

Vanuit IJsselland werd in vergelijking met de vorige periode 1 sterfgeval als gevolg van een 
coronabesmetting gemeld.  

Op de ic zijn de afgelopen 24 uur 24 mensen nieuw opgenomen. Dat is het laagste aantal 
sinds begin maart. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de Nederlandse 
ziekenhuizen is opnieuw licht afgenomen. Vandaag liggen er 767 coronapatiënten op de ic’s, 
11 minder dan de 778 van gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Zaterdag bedroeg de afname ten opzichte van vrijdag 19. 

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1668 mensen die het coronavirus onder de leden 
hebben, 32 minder dan zaterdag. Daarmee komt het totaal aantal coronapatiënten dat is 
opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen op 2435, 43 minder dan een dag eerder. Op 17 
april lagen er voor het laatst minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. Toen ging het om 
2428. Bron: De Stentor, 9 mei 2021.   

 

Urk van het ene naar het andere uiterste met coronacijfers, Hattem heeft 

de nul te pakken 

Op Urk gaan de coronacijfers als een jojo op en neer. Gisteren sprong de gemeente eruit op 
de coronakaart van Oost-Nederland met een relatief gering aantal besmettingen van 28,5 per 
100.000 inwoners, vandaag is dat omhoog geschoten naar 99,9. Andere opvallende gemeente 
is Hattem, waar nul positieve coronagevallen werden geteld in de afgelopen 24 uur. 

Het totaal aantal besmettingen in Oost-Nederland is vandaag gestegen van 527 naar 559, 
waarbij tussen de regio's wel opvallende verschillen te zien zijn. In de regio IJsselland nam 
het aantal besmettingen toe van 130 naar 164 en in Flevoland van 107 naar 159. In Noord- 
en Oost-Gelderland daarentegen was sprake van een flinke daling van de positieve tests, van 
280 op zondag naar 240 vandaag.  

De regio Flevoland meldt één overlijdensgeval als gevolg van corona. 

Naast Hattem met geen enkel besmettingsgeval verkeert vandaag ook de gemeente Ommen in 
rustig vaarwater. In deze gemeente is sprake van 5,6 besmettingen per 100.000 inwoners. 
Aan de andere kant van het spectrum zit de gemeente Urk met 99,9 positieve tests per 100.000 
inwoners. Ook Rijssen-Holten kleurt dieprood met 76 positieve tests op 100.000 inwoners. 
Staphorst en buurgemeente Zwartewaterland springen er eveneens minder gunstig uit, en 
datzelfde geldt ook voor Zeewolde. Bron: De Stentor, 10 mei 2021. 
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EU stopt met bestellen AstraZeneca 

De Europese Unie stopt met het bestellen van AstraZeneca-vaccins. De EU, die farmaceut 
ervan beschuldigt bestelde vaccins niet op tijd te leveren, heeft er vanaf juni niks meer besteld. 
Dit bevestigde de Europese Commissaris Interne Markt Thierry Breton, die zei dat de 
contracten niet verlengd worden.  

De Europese Commissie heeft de farmaceut aangeklaagd omdat die leveringscontracten niet 
zou nakomen en ook geen redelijk plan zou hebben om überhaupt op tijd te kunnen leveren. 

De EU is hoe dan ook op zoek naar andere vaccins. Dit weekeinde werd bekend dat de EU de 
komende twee jaar kan rekenen op nog eens 1,8 miljard coronavaccins van Pfizer/BioNTech. 
Het contract met de vaccinfabrikant is beklonken, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de 
Europese Commissie zaterdag. Pfizer gaat vanaf eind dit jaar nog eens 900 miljoen 
doses leveren en de EU kan aanspraak maken op nog eens zoveel, laat Von der Leyen weten. 
De grote opdracht onderstreept dat de EU meer en meer inzet op het vaccin van Pfizer en 
andere middelen van soortgelijke makelij. Bron: AD, 9 mei 2021.  
 

Politie beëindigd twee illegale feesten 
 
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee illegale feesten beëindigd in Zeeland 
en Amsterdam. Tientallen feestgangers zijn op de bon geslingerd voor het overtreden van de 
coronaregels. 
 
In Zeeland ging het om een feest op een parkeerplaats aan het Veerse Meer. Er waren ongeveer 
vijftig jongeren aanwezig, laat de politie weten. De feestvierders maakten er een rotzooi van: 
aan het hele meer lagen glasscherven, bierkratten en ander afval. Ook werden er bierflessen 
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in het water gegooid. De politie schreef hier twaalf bekeuringen uit. Ook moest een aantal 
jongeren onder toezicht van de politie de rommel opruimen. 
 
Bij een bedrijfspand in Amsterdam kregen drieënveertig illegale feestgangers een boete omdat 
ze zich niet aan de coronaregels hielden. Hoeveel mensen hier bij elkaar waren, is niet 
duidelijk. ‘Tegen de organisator wordt bestuurlijk opgetreden’, stelt de politie. Bron: AD, 9 mei 
2021.  
 

Cruciaal Catshuisberaad over heropening sportschool en dierentuin: 
‘Voortekenen niet goed’ 
 
Het kabinet vergadert vanaf 14.00 uur over de heropening van sportscholen, dierentuinen, 
pretparken en andere zogenoemde doorstroomlocaties. De voortekenen zijn niet goed: de druk 
op de ziekenhuizen lijkt nog niet voldoende afgenomen. 
 
Demissionair premier Mark Rutte, demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en 
andere kabinetsleden praten vanmiddag met RIVM-directeur Jaap van Dissel over de laatste 
coronacijfers. Op de agenda in het Catshuis staat stap 2 van het openingsplan. Volgens die 
stap - die vorige week al met een week werd uitgesteld - zouden de doorstroomlocaties per 18 
mei weer open mogen. Ook zou er dan weer meer mogen worden gesport en kan onder 
voorwaarden muziek- en toneellessen worden gegeven.  
 
Maar de voortekenen zijn niet goed, zo zeggen Haagse bronnen. Hoewel de ziekenhuiscijfers 
voorzichtige verbetering laten zien, is het aantal nieuwe patiënten op de verpleegafdelingen en 
ic’s nog niet met twintig procent gedaald op weekbasis. En dat is wel een harde voorwaarde 
van het Outbreak Management Team (OMT) voor verdere versoepelingen. 
 
Het Catshuisberaad duurt tot het einde van de middag. Voor dinsdag staat een nieuwe 
persconferentie op de planning.  
 
Stap twee uit het openingsplan betekent dat ‘doorstroomlocaties’ als attractieparken en 
dierentuinen onder voorwaarden opengaan, dat binnensporten (zoals fitness) mogelijk wordt, 
teamsporten buiten weer mogen, openluchttheaters ruimte krijgen en dat er mogelijk weer 
meer mogelijk wordt voor buitenhoreca, bijvoorbeeld ruimere openingstijden. Ook de 
sekswerkers zouden weer aan de slag kunnen, meldt een ingewijde.  Bron: AD, 9 mei 2021.  
 

Kabinet heeft vergaderd 
 
Het kabinet heeft vanmiddag drie uur lang vergaderd over de heropening van sportscholen, 
dierentuinen, pretparken en andere zogenoemde doorstroomlocaties. Er is nog geen knoop 
doorgehakt: de komende dagen wordt bekeken of het verantwoord is om de coronaregels vanaf 
18 mei enigszins te versoepelen.  

Demissionair premier Mark Rutte, demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en 
andere kabinetsleden praatten vanmiddag met RIVM-directeur Jaap van Dissel over de laatste 
coronacijfers. Ze waren van 14.00 tot 17.00 uur bij elkaar. Op de agenda in het Catshuis 
stond stap 2 van het openingsplan. Volgens die stap - die vorige week al met een week werd 
uitgesteld - zouden de doorstroomlocaties per 18 mei weer open mogen. Ook zou er dan weer 
meer mogen worden gesport en kan onder voorwaarden muziek- en toneellessen worden 
gegeven.  

Volgens een Haagse bron is er ‘uitgebreid stilgestaan bij het epidemiologische beeld’. Het was 
een ‘goede, inhoudelijke sessie’, maar er moeten nog wel ‘een aantal dingen op een rij worden 
gezet’. Dinsdagavond volgt een nieuwe persconferentie. 

De voortekenen waren niet goed, lieten Haagse bronnen voorafgaand aan het Catshuisberaad 
weten. Hoewel de ziekenhuiscijfers voorzichtige verbetering laten zien, is het aantal nieuwe 
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patiënten op de verpleegafdelingen en ic’s nog niet met twintig procent gedaald op weekbasis. 
En dat is wel een harde voorwaarde van het Outbreak Management Team (OMT) voor verdere 
versoepelingen. 

Op de verpleegafdelingen worden nu dagelijks tweehonderd twee en dertig nieuwe patiënten 
opgenomen, elf procent minder dan een week geleden. Op de ic’s daalde het aantal nieuwe 
opnames ook met elf procent, tot gemiddeld eenenveertig per dag over de afgelopen week. Het 
aantal besmettingen begint na een periode van daling overigens weer te stijgen. Dat ligt dertien 
procent hoger dan een week geleden. 

De voorwaarde van het OMT zegt niet alles. Vorige maand besloot het kabinet om de terrassen 
te openen en de avondklok af te schaffen, terwijl het OMT daar negatief over adviseerde. Vorige 
week luisterde het kabinet wél naar het OMT en werd stap 2 uitgesteld. Het Catshuisberaad 
ging toen niet door, net als de persconferentie. ‘We zien dat de cijfers over de piek heen raken, 
maar de daling is nog niet voldoende zichtbaar om de volgende stap van het openingsplan 
verantwoord te kunnen zetten’, zei een RVD-woordvoerder toen. 

In het Catshuis praatte het kabinet vanmiddag ook over het advies voor de zomervakantie. 
Vakantiereizen zijn nu niet toegestaan. Minister De Jonge zei vorige week dat het beter is om 
te wachten met boeken. ‘Het is zeker goed om alvast op allerlei sites te kijken’, zei hij. ‘Zoek 
je camping alvast uit, zou ik zeggen. Maar om daadwerkelijk te boeken, is het toch verstandig 
even het reisadvies af te wachten. Dat geven we dinsdag.’ Bron: AD, 9 mei 2021.   

 

Bij dalende cijfers gaan sportscholen en dierentuinen 18 mei open, 

mogelijk ook ruimere terrastijden 

Het kabinet wil de coronaregels vanaf 18 mei versoepelen: sportscholen, dierentuinen, 
pretparken en andere zogenoemde doorstroomlocaties mogen dan weer open. Ook wordt 
overwogen om de terrastijden te verruimen: die kunnen mogelijk om 10.00 uur open, in plaats 
van 12.00 uur. Dat melden Haagse bronnen aan deze site. Harde voorwaarde is wel dat het 
aantal ziekenhuisopnames de komende week blijft dalen.  

Het kabinet is van plan om de versoepelingen door te laten gaan, zo melden Haagse bronnen. 
Van Dissel zou ‘gematigd positief’ zijn over de meest recente coronacijfers. In een nieuwe 
persconferentie, op dinsdagavond, willen Rutte en De Jonge bekendmaken dat stap 2 op 18 
mei in principe doorgaat. Maar er geldt wel een harde voorwaarde: het aantal besmettingen 
en ziekenhuisopnames moet de komende week blijven dalen. Mochten de cijfers niet hard 
genoeg zakken, dan kan voor het weekeinde aan een ‘noodrem’ worden getrokken om de 
versoepelingen af te blazen.  

Verder overweegt het kabinet om de terrastijden voor de horeca enigszins uit te breiden. Nu 
mogen terrassen van 12.00 tot 18.00 uur open zijn. Dat wordt mogelijk vervroegd naar 10.00 
uur. ‘Zodat mensen ‘s ochtends ook een cappuccino op het terras kunnen drinken. En het 
zou kunnen dat de terrassen ‘s avonds ook iets langer open mogen blijven. Maar daarover 
wordt de komende dagen nog gediscussieerd.’  Bron: De Stentor, 9 mei 2021. 

 

Veiligheidsberaad vergadert digitaal over tweede stap coronamaatregelen 

Het Veiligheidsberaad vergadert vanavond digitaal. Demissionair minister Ferdinand 
Grapperhaus (Justitie) schuift online aan bij de vergadering van de 25 voorzitters van de 
veiligheidsregio's. Op de agenda staan de coronamaatregelen die horen bij de nieuwe, tweede 
stap van het openingsplan. Ook bespreken de burgemeesters of zij vinden dat Nederland toe 
is aan die nieuwe stap of niet. Het beraad plaatst na afloop een verklaring op de eigen website. 
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De eerste stap van het openingsplan van het kabinet was onder meer het openen van de 
terrassen. Een tweede stap werd met een week uitgesteld omdat het aantal besmettingen nog 
te hoog was om te kunnen versoepelen. 

Dinsdag is naar verwachting een nieuwe persconferentie van het kabinet. Bron: AD, 10 mei 
2021. 
 

Veiligheidsberaad positief over versoepelen coronamaatregelen vanaf 19 
mei 
 
Het Veiligheidsberaad is positief over het voornemen van het kabinet om vanaf 19 mei meer 
coronamaatregelen te versoepelen, op voorwaarde dat de situatie dit toelaat. Dit meldde het 
Veiligheidsberaad, waarin de vijfentwintig voorzitters van de veiligheidsregio's zijn 
vertegenwoordigd, maandagavond na digitaal overleg. 
 
Ook demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus, was bij dit 
overleg aanwezig. Grapperhaus lichtte de voorgenomen besluitvorming over de 
coronamaatregelen vanaf 19 mei toe. Dinsdag besluit het kabinet aan welke voorwaarden 
voldaan moet worden om de versoepelingen te kunnen doorvoeren. Het gaat om de tweede 
stap, zoals het deels openen van dierenparken en sportscholen. 
 
‘Het openingsplan is een heldere route om uit de lockdown terug naar het 'oude normaal' te 
gaan en sluit aan op de oproep van het Veiligheidsberaad: versoepelen buiten voor binnen, 
kleine groepen voor groot en jong voor oud’, stelt voorzitter Hubert Bruls van het 
Veiligheidsbereid in een verklaring. ‘Met de zomer in zicht is het sociaal-maatschappelijke 
gezien wenselijk om stap twee van het openingsplan te zetten. En zolang we de maatregelen 
zo goed mogelijk blijven naleven zoals nu ook grotendeels gebeurd met stap één van het 
openingsplan - onder andere het winkelen zonder afspraak en de opening van de terrassen - 
kunnen we samen ook stap twee ingaan.’ Bron: AD, 10 mei 2021. 
 

 

Verpleegkundigen met bloemen en ballonnen. © Janne vd Zanden 
 
 

Flitshuwelijk in ziekenhuis voor coronapatiënt ‘die augustus 
waarschijnlijk niet meer haalt’ 
 
Een noodkreet van een 57-jarige coronapatiënt heeft vrijdagavond geleid tot een flitshuwelijk 
in het Radboudumc in Nijmegen. Dat vermeldt verpleegkundige Janne van der Zanden op 
haar Facebookpagina.  
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Ze schrijft: ‘Helaas ging een 57-jarige man snel achteruit. Hij vertelde tegen mijn collega dat 
hij eigenlijk in augustus zou gaan trouwen en dat dit nu niet meer door kon gaan. Dit was 
hartverscheurend waardoor iedereen alles op alles heeft gezet om ’s avonds laat nog een 
bruiloft te organiseren.’ Bron: De Stentor, 9 mei 2021. 
 

Fout bij uitnodiging vaccinaties; huisartsen husselen namen en adressen 
door elkaar 
 
Bij een nieuwe vaccinatieronde in Prinsenbeek is het flink mis gegaan. Tientallen inwoners in 
de leeftijd van 61 tot 63 jaar kregen recent op hun woonadres een uitnodiging om een prik te 
komen halen, maar wel gericht aan een andere persoon.   
 
Het overkwam ook inwoonster Terry Machielsen. ‘Mijn adres bij de brief klopte wel, maar de 
naam die er boven stond was echt niet die van mij‘, vertelt de Prinsenbeekse die van veel 
andere dorpsgenoten hetzelfde verhaal hoorde. ‘Ja, echt heel veel. Ze hebben de brief wel op 
hun adres gekregen, maar met een verkeerde naam erbij.‘ Bron: BN De Stem, 9 mei 2021.  
 

Excuusbrief voor 600 patiënten na fout bij uitnodiging coronaprik 
 
De bijna zeshonderd inwoners van Prinsenbeek en Etten-Leur die een uitnodiging kregen om 
zich te laten vaccineren, maar een andere naam op de brief zagen staan, krijgen een 
excuusbrief en een nieuwe uitnodiging voor de coronaprik.  
 
In Etten-Leur gaat het om 141 patiënten in de leeftijd van 61 tot 63 jaar van huisartsengroep 
Markt. De fout ontstond toen bij een deel van de uitnodigingen de drukker abusievelijk koos 
voor dubbelzijdig printen. Deze groep kreeg daardoor een brief met op de voorkant hun eigen 
gegevens en op de achterzijde de adresgegevens en geboortedatum van een andere 
patiënt.  Bron: AD, 10 mei 2021.  
 

Europa dient meer vaccins toe dan VS en VK 
 
Het vaccineren in Europa begint na een trage start steeds meer op stoom te komen. De landen 
van de Europese Unie hebben de afgelopen week voor het eerst meer vaccins toegediend dan 
de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.  
 
Per 100 inwoners dient de EU nu dagelijks 0,7 vaccins toe. In de VK zijn dat er 0,65, in de VS 
0,62. Dat blijkt uit cijfers van de website Our World in Data, een initiatief van de universiteit 
van Cambridge. Beide landen slaagden er veel eerder in om risicogroepen te vaccineren. 
Daardoor is de vraag naar vaccins in Groot-Brittannië en de VS nu minder groot dan die in 
Europa nog is.  
 
Hoe Nederland scoort ten opzichte van de rest van de EU is moeilijk te zeggen, omdat de 
registratie in ons land vrij gebrekkig is. In de grafiek van Our World in Data schommelen de 
Nederlandse cijfers sterk, en ze zijn op 2 mei voor het laatst geüpdate. 
 
Edouard Mathieu, hoofd data bij de site, zei eerder tegen deze site dat de rapportage van het 
prikken in Nederland ‘erg slecht’ is. Hij noemde het 'onvoorstelbaar' dat een schatting als 
officiële statistiek wordt gebruikt.  Bron: AD, 9 mei 2021.   
 

EU begint 11 mei tweede procedure tegen farmaceut AstraZeneca  
 
De Europese Commissie begint morgen een tweede juridische procedure tegen de Zweeds-
Britse farmaceut AstraZeneca. Er loopt al een kort geding waarin het dagelijks EU-bestuur 
snelle levering van de beloofde Covid-19-vaccins eist. Bij de langere bodemprocedure is de 
rechter niet gebonden aan de uitspraak van het kort geding en kan schadevergoeding worden 
toegewezen.  
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Volgens een woordvoerder van de commissie is het afdwingen van de levering van de 
coronavaccins die in het contract staan het hoofddoel van de rechtszaken. Het gaat om 
driehonderd miljoen doses die de commissie namens de lidstaten heeft aangekocht. Daarvan 
zijn er volgens de laatste cijfers van 7 mei nu vijftig miljoen geleverd. Het kort geding dient op 
26 mei voor een Belgische rechtbank. Bron: AD, 10 mei 2021.  

De Europese Unie wil dat Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca voor het einde van juni 
zeker 120 miljoen doses van zijn coronavaccin heeft geleverd. Die eis werd vandaag neergelegd 
in de Belgische rechtbank bij aanvang van de door Europa aangespannen zaak tegen de 
vaccinmaker over de vertraagde leveringen. 

‘We willen dat de rechtbank het bedrijf opdraagt om nog eens negentig miljoen doses te 
leveren, bovenop de dertig miljoen die in het eerste kwartaal al zijn geleverd’, zegt een EC-
woordvoerder  AstraZeneca zou Europa, zoals contractueel vastgelegd, voor eind 
juni driehonderd miljoen doses leveren, maar kwam tot nu toe niet verder dan vijftig miljoen. 
 
De farmaceut 'hoopt', zo zegt een jurist, voor die datum nog  honderd miljoen doses te leveren. 
Europa wil met de rechtszaak de leveringen te versnellen, maar of AstraZeneca het aantal van 
honderdtwintig accepteert, laat zich nog bezien. Europa verwacht dat het restant van de 
beloofde driehonderd miljoen doses omstreeks september wordt geleverd. Bron: AD, 11 mei 
2021. 
 

 

© Gerard Burgers 
 
 

Uitbarsting van levensvreugde strijkt uit het niets neer in Arnhem in 
coronatijd 
 
 De muzikale internationale flashmob van het lied Danser Encore (Wij dansen door) van de 
Franse muzikant en verbroederingsactivist Kaddour Haddani streek zondagmiddag plotseling 
neer in het stadshart van Arnhem. Uit het niets verschenen rondom het Land van de Markt 
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zo’n honderd muzikanten en dansers die het lied in een Nederlandse vertaling brachten. ‘Het 
leven laat zich niet beknotten, samen zijn wij niet te stoppen. Want liefde overwint altijd,’ zegt 
een van de deelnemers tegen De Gelderlander. 
 
De deelnemers zien de ‘explosie van levensvreugde’ niet als een demonstratie, maar brengen 
het wel overduidelijk als uitgelaten protest tegen de coronamaatregelen. Ze vinden dat die 
maatregelen te veel doorgeschoten zijn. Met de flashmob willen ze ‘even lucht en vreugde 
brengen aan eenieder die het moeilijk heeft in deze tijd’. Ze denken daarbij aan ‘de 
horecaondernemer zonder terras, de kleine buurtwinkel, de student, de artiesten zonder 
speelplek, oma, de kinderen…’ Ze bedoelen het niet kwaad, integendeel. Het lied is bedoeld 
als ‘een hart onder de riem en tien minuten levensvreugde. Want welke keuze we ook 
persoonlijk maken in deze crisis, dit is wat ons verbroedert en wat we allemaal nodig hebben.’  
 

 
 

Het nog bescheiden begin van de muzikale parade op het Land van de Markt in Arnhem. © 
Gerard Burgers 

De uit Frankrijk overgewaaide rage is inmiddels in tal van Europese steden te zien. De stoet 
flitsactivisten heeft alles al veel op stelten gezet in Spanje, Duitsland en Portugal. Nu is 
Nederland aan de beurt. In de Ketelstraat in Arnhem kwam het zondag tot een vrolijke parade 
waarbij in de verste verte geen afstand van 1,5 meter werd bewaard. De muzikanten oefenden 
eerst in een nis in het Spijkerkwartier, maar daar vielen ze te veel in het oog van 
Handhaving. In de loop van de middag kwamen ze op een geheim tijdstip tevoorschijn in het 
stadshart. 

 
 

De vrolijke massa zwelt aan op de kop van Arnhems drukste winkelstraat, de Ketelstraat. 
'Luister goed, wij dansen dag en nacht door als het moet.’ © Gerard Burgers 
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Ruim na het passeren van twee agenten liepen de deelnemers ritmisch klappend het plein op. 
Daarna sloten de muzikanten aan. Het winkelend publiek haalde al snel de telefoons 
tevoorschijn om het spektakel te filmen. Veel mensen vonden het prachtig, sommigen wisten 
niet goed wat ze ermee aan moeten, anderen keken boos. De vrolijke massa danste 
onverstoorbaar door. ‘Luister goed, wij dansen dag en nacht door als het moet’, weerklinkt 
het. De corona wordt overwonnen. ‘Samen stappen wij hieruit, houd moed. Liefde, vrijheid en 
kracht in overvloed.’ 

 
 

Midden in de Ketelstraat komt het tot een apotheose. ‘Samen stappen wij hieruit, houd 
moed’. © Gerard Burgers 

De deelnemers  hopen dat hun zang en dans aanstekelijk werkt, maar ze weten dat ze niet 
iedereen meekrijgen. ‘In Nijmegen waren we in het centrum toen het alleen nog winkelen op 
afspraak was’, vertelt één van de deelnemers. ‘Toen hebben mensen de politie gebeld. 
Winkeliers die boos waren. Omdat zij zich wel aan de maatregelen hielden en wij niet.’ De 
deelnemers willen echter helemaal geen confrontatie. ‘Alleen samen zijn wij sterk en vrij’, 
zingen ze voort. ‘In verbinding zijn, dat willen wij.’ 

De dansers en muzikanten komen uit het hele land, maar Nijmegen en Arnhem waren op 
zondag goed vertegenwoordigd.  Het idee achter ‘Danser Encore’ is dat overal plaatselijke 
initiatieven ontstaan. 

 
 

Dansen en zang om ‘iedereen tien minuten een hart onder de riem te steken'. © Gerard 
Burgers 
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Na de parade in het stadshart liepen de deelnemers door naar park Sonsbeek. Daar had de 
uitbarsting van levensvreugde meer iets weg van een muzikale picknick. Het was tamelijk 
rustig op zondagmiddag, zeker niet stampend vol zoals op een paar warme dagen eerder dit 
jaar, toen de politie eraan te pas kwam om het park in avond te ontruimen. Bij de witte villa 
zwaaien de dansers met hun armen door de lucht in een sfeer die doet denken aan de 
hippiemusical Hair. ‘Wij zijn degenen die beslissen, laat ons daarin niet vergissen.’  

Nijmegen, Naarden, Tilburg, Zutphen en Groningen gingen vooraf aan Arnhem. ‘En de 
muzikale trein raast door', kondigt de organisatie aan. ‘Houd je oren en ogen open de komende 
tijd want dit nieuwe muzikale fenomeen kan zo maar bij jou in de buurt opduiken.’ Bron: De 
Gelderlander, 9 mei 2021. 

Bedrijfsartsen weten niet wat ze aan moeten met Long Covid 

Bedrijfsartsen hebben grote moeite om werknemers met langdurige klachten na corona (Long 
Covid) goed te adviseren. Dat meldt Trouw. Door een gebrek aan wetenschappelijke 
kennis over deze nieuwe ziekte weten bedrijfsartsen soms niet goed hoe ze 
gezondheidsklachten moeten interpreteren en welke behandeling kan helpen. 

Volgens een peiling van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
(NVAB), die is ingevuld door ruim vierhonderd bedrijfsartsen, blijkt tachtig procent van hen 
behoefte te hebben aan kennis en onderbouwing hoe om te gaan met werknemers met Long 
Covid, aldus onderzoekplatform Pointer (KRO-NCRV). 

Ook zijn er werkgevers die Long Covid als ziektebeeld niet erkennen of die geen begrip hebben 
voor het lange ziek zijn. Bijna een kwart van de bedrijfsartsen ervaart druk van de werkgever 
om werknemers met Long Covid eerder het werk te laten hervatten. 

Driekwart van een groep van ruim achttienhonderd mensen die corona heeft gehad, is na de 
besmetting nog niet volledig aan het werk. Het grootste deel van hen (95 procent) voelt zich 
drie maanden tot een jaar na de eerste klachten nog steeds slecht, meldt het Longfonds na 
een peiling onder 1864 personen met langdurige klachten.  

De meest voorkomende symptomen zijn vermoeidheid, concentratieverlies en kortademigheid. 
‘De impact van corona op het dagelijks leven van deze groep mensen is enorm’, stelt Michael 
Rutgers, directeur van het Longfonds. ‘Long Covid heeft zo langzamerhand kenmerken van 
een nieuwe chronische ziekte.’  Bron: AD, 10 mei 2021. 

Privéleraar en langer naar school om leerachterstand door corona aan te 
pakken 

Scholen krijgen een waslijst aan middelen om de leerachterstanden door corona weg te 
werken. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) geeft ze de mogelijkheid om het 
schooljaar te verlengen, de lesdagen langer te maken of zelfs privéleraren in te zetten. 

Basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen 
vanaf komend schooljaar geld om leerlingen heel gericht vooruit te helpen, ook op sociaal-
emotioneel gebied. Voor de aanpak is minimaal zevenhonderd euro per leerling beschikbaar. 
Scholen met veel leerlingen met achterstanden ontvangen extra financiering, hoeveel meer 
wordt volgende maand duidelijk.    

In de plannen van minister Slob, die zes miljard euro voor het basis- en voortgezet onderwijs 
uittrekt, zit voor ieder wat wils. Zo kost verlenging van het schooljaar of de schooldag en extra 
onderwijs voor kinderen uit kansarme gezinnen tussen de 231 en 828 euro per leerling; een 
keurig bedrag in onderwijsland, maar het levert  leerlingen per jaar slechts twee maanden 
extra vooruitgang op. Hetzelfde beperkte effect geldt voor het opzetten van zomer- of 
lentescholen. 

Een-op-een begeleiding door een vaste docent daarentegen - twaalf weken lang, vijf keer per 
week 30 minuten individuele instructie - is vanzelfsprekend peperduur: tussen de 829 en 
1380 euro per leerling. Maar volgens meerdere onderzoeken levert deze intensieve aanpak wel 
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een optimaal resultaat op en kan het voor een leerling ongeveer vijf maanden extra vooruitgang 
betekenen. 

Er worden ook meerdere ingrepen voorgesteld die relatief voordelig (minder dan 92 euro per 
leerling) zijn, maar wél een inhaalslag van een maand of vijf opleveren. Denk bijvoorbeeld aan 
leerlingen in tweetallen of kleine groepjes laten werken en elkaar gerichte begeleiding laten 
geven. Of een aanpak waarbij de stof wordt opgedeeld in kleinere blokken. De leerling gaat 
pas door naar het volgende blok als bepaalde doelen zijn bereikt. Leerlingen die het vereiste 
niveau niet halen, krijgen extra hulp.    

Scholen brengen momenteel in kaart hoe hun leerlingen ervoor staan. Op basis daarvan 
maken schoolbesturen en lerarenteams een plan voor komend schooljaar en kiezen ze uit de 
voorstellen die in samenwerking met leraren, schoolleiders, onderwijsorganisaties en 
wetenschappers zijn ontstaan.  

Minister Slob legt in een interview met deze site uit dat er niet alleen plannen zijn om 
leerachterstanden weg te werken, maar ook om het psychisch welzijn van leerlingen te 
verbeteren. ‘In deze tijd van corona is het extra belangrijk om ook te investeren in het 
welbevinden van leerlingen. Ze komen tot betere leerprestaties als ze lekker in hun vel zitten.’ 
Bron: AD, 10 mei 2021.  

Aanpak corona-achterstanden onderwijs is slechts eerste stap: ‘Je trekt 
er geen extra leraren mee’ 

Onderwijsorganisaties zijn overwegend positief over de plannen om de corona-achterstanden 
in het onderwijs weg te werken. Toch is er ook kritiek, want het huidige programma en de 
bijbehorende zak geld zijn er maar tijdelijk. En: ‘Die menukaart van het ministerie leidt alleen 
maar tot enorm veel bureaucratie.’ 

Vanmorgen presenteerde minister Slob een waslijst aan middelen voor scholen om de 
leerachterstanden door corona de komende paar jaar te laten verdwijnen als sneeuw voor de 
zon. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) geeft ze bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
het schooljaar te verlengen, de lesdagen langer te maken of zelfs privéleraren in te zetten.  

De PO-Raad, de koepel voor het primair onderwijs, constateert dat de plannen van de minister 
scholen en schoolbesturen in staat stelt om de impact van de coronacrisis op leerlingen aan 
te pakken. ‘De coronacrisis heeft echter ook de bestaande kwetsbaarheden en knelpunten in 
het onderwijs zichtbaarder gemaakt dan ooit.’ De PO-Raad wil graag een agenda voor de lange 
termijn. De sectororganisatie vraagt aan een nieuw kabinet om daarin meerjarig te 
investeren.  

Volgens de VO-raad, de koepel van middelbare scholen, kan de waslijst met projecten van 
Slob een bijdrage leveren aan beter onderwijs. ‘Daarvoor is het nodig dat de menukaart verder 
ontwikkeld en ‘verrijkt’ wordt met aanbevelingen voor de (Nederlandse) praktijk.’ Het gaat er 
volgens deze organisatie niet alleen om dat we weten dat de ingrepen aantoonbaar werken, 
het is ook van belang dat duidelijk wordt ‘hoe’ ze in de praktijk goed werken. 

Pedagoog Marcel van Herpen stelt nu al dat het onzin is om met de beschikbare 8,5 miljard 
euro de leerachterstanden weg te werken. ‘Achterstand ten opzichte van wie?’ Hij vreest dat 
de berg geld verkeerd terechtkomt en dat het onderwijs er uiteindelijk weinig mee opschiet. 
‘Ik ben voorstander van een Deltaplan Onderwijs waarin wordt gegarandeerd dat de leraar 
zijn werk in alle rust kan doen. Die menukaart van het ministerie leidt alleen maar tot een 
enorme bureaucratie, met allemaal bureautjes eromheen.’ 

Scholen moeten zich vooral niet laten opjagen bij het maken van keuzes om leerachterstanden 
weg te werken, meldt CNV Onderwijs in een reactie. ‘Op dit moment hebben veel scholen hun 
handen meer dan vol aan alle geregel rondom corona-uitval en aan verwoede pogingen niet 
meer vertraging te laten ontstaan’, reageert voorzitter Daniëlle Woestenberg van de 
onderwijsbond. 
 
Ze wijst erop dat iedere school sowieso recht heeft op een basisbedrag per leerling. ‘Het is 
beter om een goede keuze voor extra’s in zorgvuldige afstemming te maken dan om onder druk 
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te kiezen voor een ingreep die later toch niet blijkt aan te sluiten bij de behoefte. Dat geeft 
alleen frustratie, is slecht voor iedereen en zonde van het geld.’ 

De Algemene Onderwijsbond (AOb) pleit voor een meer structurele oplossing. ,,Het is goed dat 
het onderwijs meer geld krijgt”, zegt voorzitter Tamar van Gelder. ‘Het probleem is dat het 
incidenteel geld is. Na twee jaar verdwijnt het weer.’ Volgens de voorzitter is deze investering 
niet genoeg om mensen vast in dienst te nemen. Voor het plan van Slob heeft het onderwijs 
meer leraren nodig, denkt ze. ‘Die extra leraren trek je niet het onderwijs in met een zeer 
tijdelijke aanstelling.’ Bron: AD, 10 mei 2021. 

Rechter beslist vandaag over eis Viruswaarheid opheffing coronaregels 

De rechter in Den Haag beslist vandaag of de geldende coronamaatregelen gehandhaafd 
mogen blijven. Actiegroep Viruswaarheid heeft vorige week in een kort geding tegen de 
Staat de opheffing van de regels geëist. 

Volgens Viruswaarheid zijn de regels in strijd met grondrechten van burgers en internationale 
verdragen. Heel Nederland wordt door de maatregelen ‘in een detentieregime gehouden’ 
betoogde Viruswaarheid tijdens de rechtszaak. 

De Staat meent dat Viruswaarheid de ernst van de coronasituatie miskent en ‘in een andere 
werkelijkheid’ leeft, op basis van niet wetenschappelijk onderbouwde claims. 

Viruswaarheid vroeg vorige week op de zitting om een onmiddellijke uitspraak, maar de 
rechter vond de materie te complex om daarin mee te gaan. De uitspraak maandag is 
schriftelijk, er is geen zitting. 

Viruswaarheid procedeerde eerder tegen de Staat. Een procedure over afschaffing van de 
avondklok werd in eerste instantie gewonnen, maar die overwinning was van korte duur. In 
hoger beroep hield de rechter de avondklok in stand. Bron: AD, 10 mei 2021. 

Opnieuw nul op rekest voor Viruswaarheid in kort geding tegen Staat om 
coronamaatregels 

Actiegroep Viruswaarheid heeft in het kort geding dat tegen de Staat werd aangespannen om 
de coronamaatregelen van tafel te krijgen nul op rekest gekregen. De rechter in Den Haag laat 
vandaag schriftelijk weten dat de regels niet in strijd zijn met de grondrechten van burgers, 
zoals de Viruswaarheid stelt. Het kabinet hoeft de coronamaatregelen niet in te trekken.  

Nederland zit in een ‘open penitentiaire inrichting’ klonk het twee weken geleden. De 
coronamaatregelen moeten van tafel. ‘We glijden in rap tempo af naar een totalitaire staat.’ 
Volgens de rechter zijn de maatregelen wettelijk echter goed geregeld en is er sprake van ‘een 
voldoende wettelijke basis’. 

Volgens Viruswaarheid had het kabinet de noodtoestand moeten uitroepen om de maatregelen 
te kunnen rechtvaardigen. Nu dat achterwege is gelaten, is het pakket maatregelen in strijd 
met grondrechten en internationale verdragen. Ook met dat laatste is de rechter het niet eens.  

De rechter nam in zijn overweging een eerdere uitspraak van het Gerechtshof mee, dat stelt 
dat het ‘zonder meer duidelijk is dat er sprake is van buitengewone omstandigheden’ en dat 
‘Nederland al bijna een jaar te maken heeft met een pandemie’ die ‘grote aantallen dodelijke 
slachtoffers heeft gemaakt, ook in Nederland.’ 

Het hof stelde ook dat ‘het kabinet in beginsel op de adviezen van het OMT’ mag afgaan. Het 
orgaan is ‘niet voor niets verantwoordelijk’ voor het ‘tot stand komen van het best mogelijke 
professionele advies’. De rechter  ziet daarom geen reden om anders te oordelen dat het 
Gerechtshof. 
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De Staat bestrijdt het standpunt van de actiegroep en stelde dat er geen noodtoestand nodig 
is om de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus juridisch te kunnen dragen. 
Viruswaarheid zou de ernst van de situatie miskennen en, op basis van niet wetenschappelijk 
onderbouwde claims, ‘in een andere werkelijkheid’ leven. De Staat heeft zich daarentegen 
laten leiden door het Outbreak Management Team. 

De argumenten van het OMT laten zelfs geen ruimte voor de huidige versoepelingen, uit angst 
de druk op de zorg niet onhoudbaar te maken. Viruswaarheid ziet in de cijfers echter niets 
bijzonders. ‘Ons hele land is gesloopt maar in de grafiek is niets bijzonders te zien’, sprak 
jurist Jeroen Pols. Er is geen sprake van een werkelijke pandemie, aldus Pols, maar wordt er 
‘een virtuele pandemie gecreëerd’.  Bron: AD, 10 mei 2021.   

RIVM start groot onderzoek naar effectiviteit vaccins op lange termijn 

Het RIVM begint vandaag met een groot onderzoek naar de effectiviteit op de lange termijn van 
de verschillende coronavaccins in Nederland. Het doel ervan is om in alle leeftijdsgroepen 
inzicht te krijgen in de mate waarin de vaccins bescherming bieden en hoe lang deze 
bescherming standhoudt.  

Ook wordt gekeken of en in welke mate de vaccins bescherming bieden tegen nieuwe 
varianten van het virus. Iedereen die in Nederland woont en tussen de 18 tot 85 jaar oud is, 
kan aan het onderzoek deelnemen, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
bekend. 

Volgens het instituut is het nog niet eerder voorgekomen dat de gehele bevolking in korte tijd 
wordt uitgenodigd om nieuw ontwikkelde vaccins tegen een nieuw virus te ontvangen. Met het 
onderzoek zullen 50.000 Nederlanders gedurende vijf jaar gevolgd worden. ‘Dit onderzoek zal 
de (lange termijn-) effectiviteit van de vaccins in de praktijk monitoren en de verschillende 
vaccins kunnen vergelijken. Zowel in de algemene bevolking als in risicogroepen’, aldus het 
RIVM. 

Omdat zowel het virus als de vaccins nieuw zijn, is de duur van de bescherming nog onbekend. 
Naar de werking van vaccins in risicogroepen, zoals ouderen of mensen met onderliggende 
ziekten, is nog weinig onderzoek gedaan. ‘Onderzoeken om de (lange termijn-)effectiviteit van 
de vaccins in de praktijk te monitoren en de verschillende vaccins te kunnen vergelijken zijn 
daarom noodzakelijk. Zowel bij gezonde personen als bij personen die tot risicogroepen 
behoren’, stelt het gezondheidsinstituut. Bron: AD, 10 mei 2021.  

Advies aan Noorse regering om coronavaccins Janssen en 
AstraZeneca niet te gebruiken  

Het Noorse instituut voor volksgezondheid en een speciale commissie die de regering tijdens 
de pandemie heeft benoemd, hebben beide het advies gegeven de coronavaccins van 
Johnson&Johnson/Janssen en die van AstraZeneca niet te gebruiken in het 
vaccinatieprogramma.   

In het advies van de commissie staat wel dat het geen probleem zou zijn de vaccins toe te 
dienen aan mensen die dat graag willen. 

Noorwegen stopte op 11 maart voorlopig met AstraZeneca naar aanleiding van zeer zeldzame 
bijwerkingen bij jongere mensen die er bloedstolsels door kregen. Enkele gevaccineerden 
moesten in een ziekenhuis worden behandeld.  

Het Janssen-vaccin is officieel nog niet in gebruik genomen. Gezondheidsminister Bent Hoeie 
zei dat de regering de adviezen van het instituut en de commissie als basis voor een besluit 
aanneemt. Bron: AD, 10 mei 2021. 
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Directeur Van Delden van RIVM wordt vervangen 

Het RIVM heeft laten weten dat programmadirecteur coronavaccinaties Jaap van 
Delden wordt vervangen. Marcel Van Raaij neemt per 15 juni 2021 zijn werkzaamheden 
over. De huidige programmadirectie was tijdelijk aangesteld om het vaccinatieprogramma op 
te starten.  

Het vertrek van Van Delden heeft volgens het RIVM niets te maken met het geruchtmakende 
interview dat hij eind april gaf op deze site. Daarin zei Van Delden onder meer het te 
begrijpen dat sommige mensen misschien wachten met het halen van een vaccinatie en 
dat AstraZeneca binnenkort niet meer nodig zal zijn. 

‘Als ik 66 zou zijn en de huisarts zou me bellen, zou ik me ook afvragen: vandaag AstraZeneca, 
of over twee of drie weken Pfizer?’ Vooral vanuit huisartsen kwam daar veel kritiek op. Ze 
reageerden woedend en verbaasd. ‘Hij framet het vaccin als tweederangs. Het richt echt 
schade aan.’ 

Het besluit om een nieuwe programmadirecteur aan te stellen werd al begin april genomen, 
aldus een RIVM-woordvoerder. ‘De huidige directie was aangesteld om het 
vaccinatieprogramma op te starten. Van Delden was de kwartiermaker zogezegd. Omdat het 
nu op stoom is, leek dit een logisch moment om het stokje over te dragen.’ 

De nieuwe programmadirectie wordt tijdelijk aangesteld om de fase te overbruggen totdat de 
COVID-19 vaccinatie meer structureel in de organisatie van het RIVM kan worden 
opgenomen. Daarnaast is de opdracht om ingezette processen te borgen en waar nodig en 
mogelijk verder te verbeteren. Bron: AD, 10 mei 2021.  

Vaccin Pfizer beschermt zeven en negentig procent tegen sterfte na twee 
vaccinaties 

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech beschermt voor zeven en negentig procent tegen 
sterfte door corona. Dat is na twee doses. Bij een dosis is het ongeveer tachtig procent. 

Bij AstraZeneca resulteert een prik eveneens in tachtig procent minder risico te sterven door 
het virus, meldt de Engelse gezondheidsdienst Public Health England (PHE) maandag. PHE 
gaf geen data over bescherming na twee doses AstraZeneca. 

Verder blijkt dat twee doses van Pfizer bij 80-plussers de kans op een ziekenhuisopname 
lijken te verkleinen met drie en negentig procent. Bron: AD, 10 mei 2021. 

Houtprijs stijgt en stijgt maar, houthandel kan amper bijbenen: ‘Op 
zonnige dagen is het hier gekkenhuis’  
 
Wie dit jaar nog wil genieten van een tuinhuis of veranda, loopt naast het feit dat bouw- en 
tuinbedrijven nauwelijks tijd hebben, tegen een nieuw probleem aan: het hout raakt op. En 
als het al beschikbaar is, betaal je de hoofdprijs.  
 
Bij de Brabantse Houthandel in Molenschot is het op zonnige dagen aanschuiven. ‘Dan is het 
echt gekkenhuis en staan de auto's met karretjes tot op de straat te wachten’, zegt eigenaar 
Gerry Schepers. ‘Op dat soort momenten zou een verkeersregelaar fijn zijn.’ En zo gaat het nu 
al bijna een jaar, week in, week uit. ‘Mensen blijven thuis klussen en de handel kan het 
nauwelijks bijbenen.’ Bron: AD, 10 mei 2021.  
 



181 

 

 

Houtprijzen gieren de pan uit. Bij houthandels is het daardoor drukker dan ooit tevoren. Zo 
ook bij de Brabantse houthandel in Molenschot. Martin Koenraad uit Wijchen kan aan de 
gang met zijn pergola. © Foto Jan Stads / Pix4Profs 
 
 

Stickers van gele mondkapjes op de borst schieten in verkeerde keelgat, 
IKEA zegt sorry: ‘Dit kan echt niet!’ 
 
Ze werden met de beste bedoelingen uitgedeeld door medewerkers van IKEA Delft: stickers 
van gele mondkapjes voor op de borst. Toch schoot het IKEA-systeem bij bezoekers van de 
Delftse vestiging in het verkeerde keelgat. Ze deden hen sterk denken aan de davidster die 
Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog op hun kleding moesten dragen. Bron: De Stentor, 10 
mei 2021. 
 

Wederom geen traditionele Vlaggetjesdag in Scheveningse haven dit jaar 
 
Ook dit jaar zal Vlaggetjesdag Scheveningen niet op de traditionele wijze 
plaatsvinden vanwege alle ontwikkelingen rondom het coronavirus. Maar het oer-Hollandse 
evenement zomaar voorbij laten gaan, dat kan natuurlijk niet.  
 
Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen heeft in overleg met de gemeente besloten om ook dit 
jaar geen activiteiten aan de haven van Scheveningen te organiseren. ‘We vinden het erg 
jammer dat we dit jaar opnieuw onze bezoekers uit binnen- en buitenland niet tijdens 
Vlaggetjesdag kunnen ontvangen aan de haven van Scheveningen’, zegt Gerbrand Voerman. 
‘Maar we gaan ervan uit dat we iedereen in 2022 met een waanzinnig programma kunnen 
verrassen. Een extra bijzonder jaar omdat we dan 75 jaar Vlaggetjesdag gaan vieren.’ 
 
Toch laat de stichting deze bijzondere dag niet zomaar voorbij gaan. ‘Vlaggetjesdag is omringd 
door enkele tradities. Deze willen we graag in ere houden. Denk hierbij aan haring voor de 
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verzorgingstehuizen. Ook in 2021 gaat Vlaggetjesdag samen met haar sponsoren vlak voor of 
op Vlaggetjesdag (19 juni) nieuwe maatjes aanbieden.’ 
 
Voor kinderen is er een kleurwedstrijd. ‘Een mooie kleurplaat is weer in ontwikkeling en we 
hopen dat dit jaar nog meer scholen en kinderen mee gaan doen.’ 
 
En de wedstrijd ‘Vlaggen op Vlaggetjesdag’ mag uiteraard ook niet ontbreken. ‘Verleden jaar 
deelden we de winnaarsvanen 2020 uit aan de Keizerstraat, Muzee Scheveningen en de 
Julianakerk. De individuele prijs ging naar Floor op de Van Boetzelaerlaan. We roepen dan 
ook weer heel Scheveningen op om hun straat, tuin, voorgevel in Vlaggetjesdagsfeer te brengen 
in de week van 14 tot en met 20 juni.’ 
Wel zal dit jaar de burgemeestersharing weer worden aangeboden. ‘Een traditie die we 
gelukkig heel corona veilig kunnen laten plaatsvinden. En de Hollandse nieuwe haring ligt 
natuurlijk wel gewoon op 16 juni in de winkel.’ Bron: AD, 10 mei 2021.    
 

 

Vlaggetjesdag 2019  © Frank Jansen 
 
 

Mensen met medisch risico maken geen gebruik van vaccinatie 
 
Mensen met bepaalde medische risico's kunnen sinds vorige week een afspraak maken voor 
een prik tegen het coronavirus, maar daar maken ze nog niet veel gebruik van. Van de 
525.000 mensen die sinds donderdag zijn uitgenodigd, hebben ongeveer 180.000 een 
afspraak gemaakt. Het lage aantal zou met de meivakantie te maken kunnen hebben, laat het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. Bron: AD, 10 mei 2021. 
 

Kwart miljoen kwetsbaren extra uitgenodigd voor vaccinatie vanwege 
lege prikstraten 
 
Er zijn deze week 250.000 uitnodigingen extra verzonden, omdat de prikstraten te leeg zijn en 
er te weinig afspraken zijn ingepland. In totaal ontvangen een miljoen mensen met een 
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kwetsbare gezondheid deze week een uitnodiging voor een coronaprik. Het gaat om mensen 
met een medische indicatie die bijvoorbeeld suikerziekte of problemen aan hart, longen of 
nieren hebben. 
 
Dat bevestigen de GGD, RIVM en VWS aan deze nieuwssite. Ouderen en mensen met een hoge 
medische indicatie, zoals mensen met het Downsyndroom en ziekten als Duchenne, ALS en 
leukemie zijn als eerste aan de beurt geweest. Dit om zoveel mogelijk sterfte en (ernstige) ziekte 
te voorkomen. Nu zijn dus ook andere kwetsbare groepen aan de beurt. De groep ontvangt via 
de huisarts een uitnodiging voor een coronaprik.  
 
De GGD-koepelorganisatie laat weten dat er van de 525.000 mensen die zijn uitgenodigd, 
maar ongeveer één op de drie daadwerkelijk een afspraak heeft ingepland. ‘Er zijn tot nu toe 
525.000 mensen uitgenodigd en wij hebben van die groep 180.000 afspraken staan’, aldus 
GGD Ghor-woordvoerder Suzan Demirhan. ‘Mogelijk komt dit doordat de uitnodigingen zijn 
verstuurd in de vakantieperiode. Als er capaciteit over is wil je die natuurlijk zo snel mogelijk 
opvullen.’   
 
Om te voorkomen dat de prikstraten leeg blijven worden daarom mensen met een medische 
indicatie eerder uitgenodigd. Het gaat om personen die vanwege hun gezondheidsrisico's soms 
al een jaar binnen blijven en bijvoorbeeld ook hun kinderen thuis houden van school. Deze 
groep ontvangt normaal via de huisarts een uitnodiging voor de griepprik. ‘Sommige mensen 
zitten echt serieus bij de brievenbus te wachten’, verklaart woordvoerder Rinske Wieman van 
het ministerie van Volksgezondheid. ‘We hebben hiertoe ook besloten vanwege de 
#VergeetOnsNietHugo actie.’  
 
Drie mensen tussen de achttien en zestig jaar met een (hoog) risico op een ernstig verloop van 
Covid 19 vonden elkaar via Twitter en startten de #VergeetOnsNietHugo-actie. Samen 
probeerden zij via die hashtag aandacht te vragen voor hun uitzichtloze situatie. 
Langzaamaan sloten steeds meer mensen zich aan bij dit drietal. 
 
De groep kwetsbaren die nu wordt uitgenodigd krijgt het BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccin. 
Huisartsen, basisartsen en verpleegkundigen worden gevraagd de GGD’en te helpen met 
aanvullende medische ondersteuning en medisch toezicht op de GGD-locaties. 
 
De miljoen Nederlanders tussen de achttien en zestig jaar met een medische indicatie zouden 
op advies van de Gezondheidsraad tegelijk met de groep vijftig tot negenenvijftig-jarigen 
gevaccineerd worden. Dit omdat beide groepen volgens de Gezondheidsraad een vergelijkbaar 
risico lopen op ernstige gezondheidsschade door COVID-19. Iedereen van  achttien tot zestig 
jaar met een medische indicatie gaat dus niet tegelijk maar net vóór de groep vijftig tot 
negenenvijftig-jarigen zonder medisch risico. 
 
Eerst zouden huisartsen hun eigen patiënten tussen de achttien en zestig jaar met een 
medische indicatie - die ieder jaar van hun huisarts een uitnodiging krijgen voor de griepprik 
- voor hun rekening nemen maar de ongeveer honderd GGD-vaccinatie-locaties door het hele 
land kunnen dat vanwege het aantal prikkers en de speciaal opgerichte infrastructuur snel 
doen.  
 
In april was er ook al plaats over in de prikstraten. Het ministerie van Volksgezondheid riep 
toen alle 65-plussers die dat nog niet hadden gedaan op om een afspraak te maken voor een 
coronaprik. Omdat er plek over is in de prikhallen van de GGD, konden toen ook steeds meer 
mensen onder de zestig jaar een vaccinatieafspraak maken. 
 
Begin volgende week kan de uitnodiging ook in de bus vallen bij mensen van het 
leeftijdscohort (1963). Dat zijn mensen die in 2021 achtenvijftig jaar worden. Bron: De Stentor, 
10 mei 2021. 
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WHO maakt zich zorgen over Indiase variant 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over de zogenoemde Indiase 
variant van het coronavirus. De mutatie, die besmettelijker lijkt, wordt vanaf nu als 
wereldwijd probleem gezien. Mogelijk is de variant ook iets resistenter tegen vaccins. 
 
Twee weken geleden waarschuwde de WHO nog niet te snel conclusies te trekken. Maar de 
organisatie vindt de in december ontdekte variant inmiddels zorgwekkend, vergelijkbaar met 
de Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse mutanten. 
 
Veel landen, waaronder Nederland, weren al weken vluchten uit India. In België eiste de 
Indiase variant al een dode in een verpleeghuis. Het aantal besmettingen in India steeg de 
afgelopen weken in sneltreinvaart. Bron: AD, 10 mei 2021.  
 
 

Overvolle trein vanuit de Achterhoek op Moederdag 
 
Treinreizigers tussen Winterswijk en Arnhem stonden zondagavond als ingeblikte sardientjes 
op elkaar in de stoptrein van vervoersmaatschappij Arriva. De trein die om 18.50 uur vertrok 
uit de Achterhoek had slechts één treinstel. Volgens reizigers werd de situatie per station 
zorgwekkender. 
 

Samen met zijn vriendin nam Jelle (achternaam bekend bij redactie) zondagavond de trein 
richting Arnhem vanaf station Didam. De twee waren op doorreis tijdens Moederdag, maar 
keken op de terugweg hun ogen uit. 

‘Tot onze verbazing had deze trein maar één treinstel en stond elk perron bomvol met mensen. 
Elk station werden het er meer en meer.’ Bron: De Gelderlander, 10 mei 2021. 

 

Een bruine kroeg in de Amsterdamse Jordaan  © ANP XTRA 
 
 

Extreem hoge prijzen voor graan, maar biertje blijft voorlopig betaalbaar 
 
Moeten we binnenkort meer betalen voor ons biertje met bitterbal? Dat hangt ervan af, en dan 
vooral van het weerbericht.  
 
De graanmarkt laat forse prijsstijgingen zien. Soja, maïs en tarwe zijn allemaal flink duurder 
geworden. De vraag stijgt, terwijl het aanbod achterblijft. Daar profiteren de boeren van.  
 



185 

 

En dat terwijl ze wereldwijd hard zijn getroffen door de coronapandemie. In verschillende 
markten zakte de vraag flink in, met als gevolg lage prijzen voor producten. Zo hadden in 
Nederland de melkveehouders veel last van de sluiting van de horeca. Nu in veel landen de 
restaurants de deuren weer openen, merken ze bij Friesland Campina direct dat de vraag naar 
bijvoorbeeld boter toeneemt. ‘Het aanbod blijft achter bij die toenemende vraag’, zegt een 
woordvoerder van het zuivelconcern. En dus gaat de prijs omhoog. Bron: AD, 10 mei 2021. 
 
Crisis? We zijn nog nooit zo verwend geweest’ 
 
Wie dacht dat we tijdens de coronacrisis veel vaker naar de supermarkt gaan, zit er compleet 
naast. Volgens de Belgische retailprofessor Pierre-Alexandre Billiet brachten Nederlanders in 
2020 eenenvijfitg miljoen minder bezoekjes aan de supers dan het jaar ervoor. Het is een van 
de opvallende conclusies die Billiet trekt in zijn onderzoek naar ons consumentengedrag 
tijdens de pandemie. 
 
Aanleiding om zijn boek Private Consumption in Times of Pandemic te schrijven was Billiets 
nieuwsgierigheid naar ons eet- en koopgedrag in coronatijd plus de behoefte om speculaties 
over dit gedrag te staven aan data.  Bron: AD, 9 mei 2021. 
 

 

Een vol terras deze warme zomerse meimiddag bij de Nieuwe Ram. © Foto: Marcel Otterspeer 
 
 

Terras ‘De Nieuwe Ram’ in Halsteren zit eindelijk vol: ‘Ik zal blij zijn als 
alles weer normaal open mag’ 
 
Een passant, onderweg naar Bergen op Zoom, stopte zondag bij restaurant De Nieuwe Ram 
in Halsteren. ‘Ik besloot binnendoor te rijden en zag dit’, zegt hij. ‘Dus kom ik hier even iets 
drinken.’ Geen wonder, want de rij palmbomen langs het terras valt zeker op. 
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De Nieuwe Ram is een klein stukje tropen in Halsteren. ‘Klanten kunnen zich inbeelden dat 
ze aan de Cote d’Azur zitten of in Amerika’, vindt eigenaar Jan Geers. Hij is dolblij dat zijn 
terras eindelijk open mag. Eigenlijk wilde hij vorige zomer al openen, maar door corona duurde 
het een jaartje langer. ‘We hebben nog steeds goede moed’, zegt hij. ‘Maar nu moet er echt 
niets meer tegenzitten, want we zijn er echt aan toe om open te zijn.’  
 
Hij heeft zich de afgelopen maanden vooral toegelegd op bezorgen. ‘Dat liep heel aardig en 
bovendien konden mensen zo alvast ervaren wat wij in huis hebben. Bovendien stonden we 
met de foodtruck Krokant aan het strand in Sint-Annaland op Tholen. Maar nu het terras 
open mag, zijn we gestopt met bezorgen en met de foodtruck. We willen ons helemaal op het 
restaurant focussen.’  
 
Met Moederdag, afgelopen zondag, had De Nieuwe Ram een uitverkocht terras. Voor iedere 
gast was er een glas champagne bij binnenkomst en op de kaart staan drankjes en onder 
andere tosti’s, wafels, appeltaart, uitsmijters, salades en asperges. Want alles kan er dan wel 
tiptop uitzien, uiteindelijk gaat  het om het eten, vindt Geers: ‘Dat roept mijn vrouw regelmatig 
en ze heeft gelijk. Wat we leveren moet van topkwaliteit zijn.’ 
 
Ondanks een af en toe dreigende lucht bleef het zondagmiddag droog. ‘Het weer mag 
onderhand wel wat beter worden’, verzucht Geers. ‘Die woensdag dat we voor het eerst open 
mochten hadden we een topdag, maar daarna was het twee dagen drama. En nog steeds is 
het wel erg wisselvallig.’ 
 
Gasten komen niet alleen uit Halsteren, maar ook uit Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen 
en van verder, heeft hij gemerkt. De palmbomen heeft hij uit Spanje laten komen. ‘Bart 
Hoogmoed heeft dat voor me verzorgd, die heeft echt prachtige bomen. Geeft het terras toch 
net wat extra’s.’ 
 
Inmiddels is het ook binnen helemaal klaar voor de gasten. Het restaurant en de keuken zijn 
compleet verbouwd en opnieuw ingericht, het hotelgedeelte moet nog even wachten. ‘Het geld 
is op’, lacht Geers. ‘Laten we nu eerst maar eens wat gaan verdienen.’  
 
Wat overigens niet meevalt met zes openingsuren per dag. ‘Je mist toch dat diner. Ik zal blij 
zijn als alles weer normaal open mag. Kijk, nu hebben we ingedekt voor vijftig personen, dat 
is maximaal toegestaan. Maar we hebben ruimte genoeg voor drie keer zoveel gasten.’  
 
Toch heeft de beperkte opening ook een voordeel, vindt hij. ‘Al mijn personeel is nieuw, de 
bediening, de mensen in de keuken, iedereen. Op deze manier kunnen we er rustig even 
inkomen en wat ervaring opdoen.’ Bron: BN De Stem, 10 mei 2021.   
 
 

Edwin moet terras sluiten omdat één wand niet helemaal open kan 
 
Tien dagen nadat de terrassen weer open mochten, zit Edwin Degen van café The Old Pal in 
Zoetermeer alweer tegen lege tafeltjes aan te kijken. Zijn terras is gesloten omdat een wand 
aan de straatzijde niet helemaal open kan. 
 
‘Woensdag kwam burgemeester Michel Bezuijen hier nog een kop koffie drinken. Het was voor 
hem ook leuk om de bedrijvigheid op alle terrassen te zien, hij kent de stad alleen maar met 
gesloten terrassen. Bezuijen werd tenslotte burgemeester in coronatijd. Hij is natuurlijk ook 
niet tot in detail op de hoogte van alle regels. Ook handhavers hebben na opening de boel 
bekeken,’ vertelt eigenaar Degen van The Old Pal aan de Oostwaarts. Bron: AD, 11 mei 2021. 
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Edwin Degen van The Old Pal moest zijn terras sluiten omdat de wanden niet open genoeg 
zijn. Er blijft een lambrisering over van tafelhoogte. © Nico Schouten 
 
 

Horecaondernemers balen van regenachtige dagen: ‘Het is koud en nat, 
alles behalve terrasjesweer’ 
 
Zoetermeerse horecaondernemers kijken met gemengde gevoelens terug op de eerste drie 
dagen van de heropening van de terrassen.  
 
De openingsdag was top, de twee dagen erna flop. Zo omschrijven Zoetermeerse ondernemers 
de eerste dagen van de terrassen. ‘Woensdag was het superdruk, maar gisteren en vandaag 
zijn er slechts een handjevol mensen’, laat Selma Baytemur van Enfesso uit het Stadshart 
weten. ‘Ondanks het slechte weer komen de vaste gasten gewoon. Verder is het koud en nat, 
alles behalve terrasjesweer.’ Bron: AD, 1 mei 2021. 
 

Alle auto's kunnen straks Rijkswaterstaat informeren over situatie op de 
wegen 
 
Auto’s in heel Nederland kunnen vanaf dit najaar informatie over de toestand van de weg 
online delen met Rijkswaterstaat. Zo kan Rijkswaterstaat eerder anticiperen op bijvoorbeeld 
gladheid en ontstaat er een beter beeld van de conditie van de wegen. Het Ministerie van I&W 
benadrukt dat de informatie geanonimiseerd wordt doorgegeven. 
 
Door de data die de auto’s automatisch melden aan Rijkswaterstaat krijgt de wegbeheerder 
een beter beeld van de actuele staat van het wegennet. Hierdoor kunnen kleine schades 
bijvoorbeeld eerder opgespoord en sneller verholpen worden. Voorheen was het alleen mogelijk 
om deze informatie fysiek te verkrijgen via periodieke metingen en inspecties. Ook kan 
gladheid door de informatiedeling tijdig gedetecteerd worden, waardoor er eerder strooiwagens 
kunnen gaan rijden in het betreffende gebied. Een test met vijftienduizend auto’s leidde 
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volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tot positieve resultaten, waardoor het 
systeem nu landelijk ingevoerd wordt.  
 
Dat roept natuurlijk vragen op met betrekking tot de privacy, maar volgens het ministerie 
wordt de informatie anoniem met Rijkswaterstaat gedeeld. Hierbij gaat het enkel om de 
gegevens van de infrastructuur waar onderhoud nodig is. Informatie over het type auto komt 
niet bij de wegbeheerder terecht. Overigens hoef je als bestuurder niets te doen, de systemen 
in de auto communiceren automatisch met die van Rijkswaterstaat. Het is niet bekend of je 
hier ook bezwaar tegen kunt maken. Oudere auto’s zonder online verbinding kunnen deze 
informatie uiteraard niet doorgeven. 
 
Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen is enthousiast over het initiatief: ‘Dit maakt 
de weg veiliger voor weggebruikers. Techniek in auto’s gaat ons echt helpen bij beter 
onderhoud van onze infrastructuur.’ Bron: AD, 10 mei 2021. 

 

 

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat blijven op de hoogte van de toestand op de wegen dankzij 
data die auto's online gaan doorgeven. © ANP 
 

Aan coronabesmettingen in VS is gedaald 
 

Het aantal nieuwe coronagevallen in de Verenigde Staten is voor de vierde week achtereen 
gedaald. Het land noteerde met een daling van 17 procent het laagste weekcijfer sinds 
september en kwam net onder de 290.000 nieuwe besmettingen uit, becijferde persbureau 
Reuters. Het wekelijkse dodentaal daalde de afgelopen zeven dagen met 1,3 procent tot 4756. 
Dat is het laagste aantal sinds juli vorig jaar. Bron: AD, 11 mei 2021.  
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Burgemeester van Sint Truiden legt tijdelijk functie neer na vaccinatie 

met restvaccin 

De burgemeester van de Belgische gemeente Sint-Truiden legt haar functie tijdelijk neer na 
een vaccinatierel. De 56-jarige Veerle Heeren heeft maandagavond tijdens de gemeenteraad 
toegegeven dat ze zichzelf en dertien bekenden naar voren heeft geschoven voor een 
vaccinatie. 

Heeren maakte daarvoor de afgelopen week al excuses aan de inwoners van Sint-Truiden. Ze 
sprak van ‘een inschattingsfout’. Toen haar tijdens de opstartfase van het 
vaccinatieprogramma werd gevraagd of ze alvast een vaccinatie wilde met één van de 
restvaccins, aarzelde ze geen moment. Sterker, ze gaf ook de namen van dertien andere 
vrienden en bekenden door die graag een vaccinatie wilden met een restvaccin. 

‘Dat was niet verstandig, ik heb een fout gemaakt', aldus de burgemeester.  

Hoewel sommige gemeenteraadsleden aandrongen op ontslag vond een meerderheid dat ze 
toch kon aanblijven. Heeren zelf zei niettemin dat ze toch tijdelijk haar functie neerlegt om 
volledig mee te kunnen werken aan het onderzoek door de Vlaamse regering. Jelle Engelbosch 
neemt tot die tijd haar functie waar. Bron: AD, 11 mei 2021. 

  

© Belga  Burgemeester Veerle Heeren tijdens de online gemeenteraadsvergadering. 

VNG-commissie: ‘Kabinet moet fixatie op dinsdagpersconferentie meer 

en meer loslaten’ 

Het kabinet moet gemeenten veel meer speelruimte geven om te zorgen dat Nederlanders goed 
uit de coronacrisis komen. Dat stelt Paul Depla, voorzitter van de VNG-commissie Sociale 
Impact Covid-19. Hij vindt de landelijke maatregelen die Den Haag oplegt, steeds overbodiger 
worden bij verdere heropening van de samenleving.  

‘Momenteel bedenkt het kabinet als een projectmanager bijna letterlijk de coronaregels die wij 
allemaal in zijn geheel moeten uitvoeren’, zegt Depla. ‘Ik begrijp die centrale crisisaanpak om 
het virus onder controle te krijgen. Maar zo’n top-downbenadering, daar moeten ze echt heel 
snel weer afscheid van nemen tijdens de opbouw van de samenleving. Want die is al 
begonnen.’ Bron: AD, 11 mei 2021.  
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Paul Depla: Landelijke maatregelen worden steeds overbodiger 

Het kabinet moet gemeenten veel meer speelruimte geven om te zorgen dat Nederlanders goed 
uit de coronacrisis komen. Dat stelt Paul Depla, voorzitter van de VNG-commissie Sociale 
Impact Covid-19. Hij vindt de landelijke maatregelen die Den Haag oplegt, steeds overbodiger 
worden bij verdere heropening van de samenleving.  

‘Momenteel bedenkt het kabinet als een projectmanager bijna letterlijk de coronaregels die wij 
allemaal in zijn geheel moeten uitvoeren’, zegt Depla. ‘Ik begrijp die centrale crisisaanpak om 
het virus onder controle te krijgen. Maar zo’n top-downbenadering, daar moeten ze echt heel 
snel weer afscheid van nemen tijdens de opbouw van de samenleving. Want die is al 
begonnen.’ Bron: BN De Stem, 11 mei 2021. 

Aruba gaat coronamaatregelen versoepelen 

Aruba gaat de coronamaatregelen per direct versoepelen. Restaurants mogen open blijven tot 
23.00 uur. Ook mogen meer mensen aan een tafel zitten: binnen maximaal acht en buiten 
tien. Verder wordt het samenscholingsverbod opgeheven en is sporten weer toegestaan. 

Bij wedstrijden in de buitenlucht mag er maximaal zestig man publiek aanwezig zijn. 
Contactsporten zijn weer toegestaan, maar alleen voor personen onder de 18 jaar. Verder 
mogen muzikanten maximaal met z'n vijven optreden. Dansen blijft nog steeds verboden. Bij 
begrafenissen mogen maximaal zestig personen tegelijk aanwezig zijn. 

Het aantal besmettingen op Aruba is al enige tijd laag. Op maandag waren er nog 
tweeënnegentig mensen besmet met het coronavirus. Op het eiland met zo'n honderdduizend 
inwoners zijn sinds maart vorig jaar 102 mensen overleden die waren besmet met het virus. 
Bron: AD, 11 mei 2021.  

Terras open tot acht uur ‘s avonds, buiten en binnen sporten kan weer, 

pretparken gaan open 

Naar het terras van ‘s ochtends vroeg tot acht uur 's avonds, binnen en buiten sporten en 
pretparken, dierentuinen en speeltuinen open. Het kabinet waagt de sprong naar de tweede 
fase van het versoepelingsplan. Als de ziekenhuisbezetting blijft dalen, gaan de verruimingen 
vanaf volgende week in. 

Dat maken premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vanavond bekend tijdens de 
coronapersconferentie, melden bronnen. In een laatste ministerraad worden straks de puntjes 
op de i gezet. ‘We willen stap twee zetten’, zegt een ingewijde. Die moet volgende week 
woensdag ingaan.  

Behalve meer sportmogelijkheden (onder meer sportscholen gaan open, ook teamsport buiten 
kan weer) betekent het ook dat alle contactberoepen aan de slag mogen - inclusief 
sekswerkers.  

Zogenoemde doorstroomlocaties als (pret-)parken en dierentuinen gaan open, net als 
openluchtmusea, -monumenten en -theaters. Ook komt er meer ruimte voor buitenhoreca: 
terrassen kunnen open vanaf ‘s 06.00 uur tot 20.00 uur. 

‘Dan kan je in de vroege ochtend een bakje koffie drinken en 's avonds uit eten’, zegt een 
betrokkene. Met hulp van toegangstesten zou binnen stap twee daarbovenop meer mogelijk 
worden: musea, bibliotheken, bioscopen en andere ‘doorstroomlocaties’ binnen kunnen dan 
ook weer open. Maar de wet die voor toegangstesten nodig is, is nog niet door de Eerste Kamer. 
Dat zal waarschijnlijk nog weken duren. 

De nieuwe versoepelingen zijn onder voorwaarden, met onder meer een maximumaantal 
bezoekers. De vooruitzichten zijn relatief gunstig: de bezetting van ziekenhuizen lijkt gestaag 
te dalen (met nu minder dan 2500 coronapatiënten) maar het Outbreak Management Team 
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stelt dat de afname zeker twintig procent moet bedragen: ‘Je wilt zeker zijn dat het een daling 
is en geen zaagtand terug omhoog wordt’, zegt een bron. Daarom koopt het kabinet nu iets 
meer tijd voor het definitieve besluit en bouwt het een ‘noodrem-optie’ in voor komende 
maandag. Als alles plots tegenzit de komende dagen, dan gaat het versoepelfeest woensdag 
niet door.    

Ook het zomervakantiebeleid krijgt meer vorm. Tot er uniforme Europese regels gelden - 
Brussel werkt aan een vaccinatie- en testcertificaat - werkt Nederland weer met eigen 
kleurcodes. Landen als Portugal en Griekenland - waar relatief weinig infecties zijn - springen 
vanaf volgende week waarschijnlijk op ‘geel’ of groen: reizen kan weer, al kan het zijn dat die 
landen wel restricties opleggen aan Nederlandse bezoekers vanwege de hoge aantallen 
infecties hier. ‘Nu was de boodschap: reis niet. Straks wordt de mededeling: wees verstandig, 
bereid een eventuele reis goed voor’, zegt de ingewijde.  

Wie alvast een trip boekt, zal altijd rekening moeten houden met mogelijke extra 
quarantaineregels, als besmettingen hier of in het land van bestemming opeens hard 
toenemen 

De verwachte aankondigingen op rij 

- Terrassen open van ‘s ochtends vroeg tot 20.00 uur ’s avonds 

- Buitensporten in teamverband weer mogelijk 

- Binnensportlocaties (zalen, sportscholen) weer open 

- Openluchtmusea, theaters in buitenlucht, beeldentuinen en openluchtmonumenten weer 
open 

- Accommodaties voor kunst- en cultuurbeoefening (binnen en buiten) heropenen 

- Attractieparken, natuurparken, speeltuinen en dierentuinen weer open 

- Alle contactberoepen weer aan het werk 

Bron: BN De Stem, 11 mei 2021. 

 

Het kabinet wil binnen twee weken een beslissing nemen over het weer volledig openen van 
de middelbare scholen. Die versoepeling zou dan in de week van 31 mei in moeten gaan, 
zeggen ingewijden tegen de NOS. In de scholen hoeft dan ook niet langer 1,5 meter 
afstand gehouden te worden, want dat is in een vol gebouw niet mogelijk. 

Nu is het voortgezet onderwijs slechts gedeeltelijk open. De meeste leerlingen krijgen ongeveer 
de helft van de tijd fysiek les, de andere uren wordt er online-onderwijs gegeven. Bron: AD, 
11 mei 2021. 
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Mohammed (links) en Rayan (rechts) vertellen over hoe zij de ramadan dit jaar ervaren. ‘'s 
Avonds gaan we eerst sporten, en voor je het weet gaat de zon onder en kun je thuis 
aanschuiven’ © Pix4Profs/Marina Popova   
 
 

Bergse jongeren over de ramadan: ‘Pizza’s rondbrengen op een lege maag 
is best lastig’ 
 
Normaal gingen ze naar de sportschool. Een paar uur kickboxen, of zaalvoetballen. En dan 
als hongerige wolven aanschuiven voor de iftar, de avondmaaltijd tijdens de ramadan. Nu 
kunnen ze geen kant op. Met vrienden op straat hangen betekent aandacht trekken van de 
politie. In het jongerenontmoetingscentrum achter Gebouw-T zijn Mohammed en Rayan 
niemand tot last. 
 
Het is iets na zevenen als Mohammed Gelti en Rayan Aghallouch de trap oplopen van het 
ontmoetingscentrum. Nog dik twee uur voordat ze mogen eten en drinken. Toch knorren hun 
magen niet. ‘Na een paar dagen vasten went je lichaam aan niet eten’, zegt Rayan. ‘Veel 
mensen die de ramadan niet kennen, denken dat we ’s avonds veel eten. Dat valt reuze mee, 
een soepje en wat brood, meer is het vaak niet’. 
 
Het is een vreemde ramadan voor de Bergse jongeren. Uitgebreid tafelen met familie en 
vrienden is er niet bij. Met honderden medegelovigen naar de moskee, evengoed niet. De 
avondklok trok de eerste weken van de vastenperiode een dikke streep door de 
ramadantradities. ‘Het gaat deze dagen juist om samenkomen en juist dat gaat niet. Dat 
maakt het extra zwaar’, zegt Mohammed. Bron: BN De Stem, 11 mei 2021.   
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In Nederland 6930 nieuwe besmettingen per dag 

In de afgelopen zes dagen zijn er 41.579 nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen. Dat 
zijn gemiddeld bijna 6930 besmettingen per dag, wat betekent dat het weekcijfer rond de 
48.500 zou kunnen uitkomen. Voor het eerst sinds april blijft het aantal positieve tests onder 
de 50.000 in een week tijd. 

Het RIVM komt vandaag met de exacte weekcijfers. Vorige week werden er, met 7441 gevallen 
per dag, iets meer dan 52.000 infecties gemeld. Het sterftecijfer lag vorige week op 128, maar 
dat zou de afgelopen week op zijn gelopen richting de 150. Het reproductiecijfer staat 
met 0,93 op de situatie zoals die op 22 april was.   

Steeds minder coronapatiënten belanden in de ziekenhuizen. Het gemiddelde aantal nieuwe 
opnames in een week tijd is dinsdag voor de zesde dag op rij gedaald, blijkt uit cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

In de afgelopen zeven dagen hebben de ziekenhuizen 1842 nieuwe coronapatiënten 
opgenomen. Dat komt neer op ongeveer 263 mensen per dag. Dat gemiddelde is zes dagen 
achter elkaar gedaald en staat nu op het laagste peil sinds 23 maart. Sinds eind april is de 
instroom in de ziekenhuizen met ongeveer 16 procent afgenomen. 

De verpleegafdelingen namen afgelopen etmaal 255 nieuwe coronapatiënten op. Voor een 
dinsdag is dat het laagste aantal sinds april. Verder kwamen er 29 coronapatiënten op een 
intensive care te liggen, en dat is voor een dinsdag zelfs het laagste aantal sinds begin februari. 
Dat betekent dat er in totaal 284 mensen nieuw in een ziekenhuis zijn opgenomen. 

Het totale aantal opgenomen patiënten bleef ongeveer gelijk. Ziekenhuizen behandelen 
momenteel 2480 coronapatiënten, zeven minder dan op maandag. Het is de vierde 
achtereenvolgende dag dat dit aantal onder de 2500 blijft. Het totaalaantal patiënten op de 
verpleegafdelingen steeg met twee naar 1732. Het aantal coronapatiënten op de intensive 
cares daalde met negen naar 748, het laagste aantal sinds 5 april. Bron: AD, 11 mei 2021. 
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De gemeente Nunspeet is vandaag de gunstige uitschieter bij de coronacijfers in Oost-
Nederland. In deze gemeente zijn 3,6 positieve tests per 100.000 inwoners vastgesteld. Aan 
de andere kant van het spectrum bevindt zich de gemeente Staphorst met 122,5 
besmettingsgevallen op 100.000 inwoners. 
 
Ook Rijssen-Holten en Hardenberg kampen met relatief hoge besmettingscijfers, 
respectievelijk 70,7 en 57,4 gevallen per 100.000 inwoners. Dronten (9,6), Hattem (8,2) en 
Meppel (11,8) doen het relatief goed. Landelijk ligt het gemiddeld aantal positieve tests per 
100.000 inwoners op 32,1. 
 
Over het hele gebied gezien is het aantal besmettingsgevallen licht gedaald ten opzichte van 
maandag, van 559 naar 551. Tussen de drie regio's zijn er wel verschillen. De regio IJsselland 
noteerde 211 besmettingen, 48 meer dan gisteren. Ook in de regio Noord- en Oost-Gelderland 
was een toename te zien, van 240 naar 254. In Flevoland was juist sprake van een afname, 
hier werden 86 nieuwe coronagevallen geteld en dat zijn er 71 minder dan gisteren. Wel was 
in Flevoland het enige corona-sterfgeval van vandaag. Bron: De Stentor, 11 mei 2021. 
 

GGD slaat alarm: steeds meer besmettingen door feestjes 

Feestjes en bezoek thuis lijken steeds vaker de bron van een coronabesmetting. GGD Noord- 
en Oost-Gelderland kijkt met zorg naar wat arts infectieziekten Ashis Brahma het ‘begin van 
een trend’ noemt.  

Op de Veluwe en in de Achterhoek zijn de afgelopen week feesten gehouden die hebben geleid 
tot meerdere coronabesmettingen die aan elkaar gelinkt zijn. De GGD noemt dit opvallend. ‘In 
de weken daarvoor zagen we dit niet of nauwelijks terug’, zegt woordvoerster Jessica van den 
Bergh. Bron: De Stentor, 11 mei 2021. 

 

In het Oranjepark in Apeldoorn kwamen op Koningsdag honderden feestgangers bijeen. © 
Luciano De Graaf 
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Tien procent minder positieve tests, wel vaker besmettingen na visites 

en feestjes 

Er zijn deze week 47.108 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er bijna 5.000 
minder dan vorige week, toen 52.087 besmettingen geregistreerd werden. Een flinke stijging 
is zichtbaar bij het aantal mensen dat na een bezoek aan een feestje of bij iemand thuis 
besmet raakt. Vooral jongeren tussen 15 en 24 testen vaker positief. 

Dat blijkt uit de nieuwe weekcijfers van het RIVM.  Het aantal besmettelijke mensen daalt 
fors. Het waren er op 7 mei naar schatting 150.000, een week eerder lag dat op 180.000. Met 
ongeveer 350.000 gingen er opnieuw fors minder mensen naar de teststraat. Dat waren er een 
paar weken geleden bijna een half miljoen. Van alle tests viel afgelopen week 12,3 procent 
positief uit, het hoogste percentage in maanden. 

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft dalen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS) waren het er afgelopen week 1582 op de verpleegafdelingen, dat is 
tien procent minder dan vorige week. Op de intensive cares waren het er 260, dat is ruim 
twintig procent minder dan een week geleden. 

Voor het eerst is daarmee voldaan aan één OMT-norm voor versoepeling. De raadgevers van 
het kabinet vinden dat het aantal nieuwe opnames per week op zowel ic als verpleegafdeling 
minimaal twintig procent lager moet zijn dan een week daarvoor, om verder te kunnen 
versoepelen. 

Ongeveer 23,5 procent van de positieve gevallen werd bij jongeren tussen de 15 en 24 
vastgesteld. Ze testen naar verhouding ongeveer dubbel zo vaak positief als de rest van de 
bevolking. Van de besmettingen waarvoor bron- en contactonderzoekers een mogelijke locatie 
konden vinden, werd 26,8 procent opgedaan bij een bezoek in de thuissituatie. Dat was de 
afgelopen maanden gemiddeld 21,1 procent. Bij de categorie feestjes ging het van 0,6 naar 1,4 
procent van de besmettingen.  

 
 

Koningsdag 2021 in het Vondelpark in Amsterdam  © Joris van Gennip 

GGD's constateerden deze week dat dat mogelijk het effect was van Koningsdag. De GGD 
Noord- en Oost-Gelderland spreekt van het begin van een trend. Op de Veluwe en in de 
Achterhoek zijn de afgelopen week feesten gehouden die hebben geleid tot meerdere 
coronabesmettingen die aan elkaar gelinkt zijn. De GGD noemt dit tegenover De 
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Stentor opvallend. ‘In de weken daarvoor zagen we dit niet of nauwelijks terug’, zegt een 
woordvoerder.  

Steeds minder ouderen testen positief op het coronavirus. Afgelopen week waren mensen van 
boven de zeventig goed voor vijf procent van de positieve tests. Over de gehele periode sinds 
de uitbraak van het coronavirus is dat percentage ruim dubbel zo groot. Vermoedelijk is dit 
het effect van vaccinatie. Bron: AD, 11 mei 2021.  

 

 

Jan Paul Bevoort  © Theo Peeters 
 
 

Jan Paul (72) doet aangifte omdat hij niet naar het Songfestival mag: 
‘Leeftijdsdiscriminatie’ 
 
Minister Hugo de Jonge, OMT-lid en hoogleraar Andreas Voss en de organisatie Fieldlab 
evenementen hebben een aangifte aan hun broek gekregen van Maldenaar Jan Paul Bevoort. 
Volgens de 72-jarige oud-journalist maken ze zich schuldig aan leeftijdsdisciminatie. 
 
Bevoort mag vanwege zijn leeftijd namelijk niet naar één van de shows van het Eurovisie 
Songfestival in Rotterdam. Dat is een Fieldlab-evenement en daarvan zijn zogenoemde corona-
risicogroepen door de overheid uitgesloten. Een belachelijke regel, volgens Bevoort, en 
bovendien ongrondwettelijk. Volgens artikel 1 is discriminatie ‘op welke grond dan ook’ 
immers niet toegestaan. 
 
‘En nu gaan er gigantische bedragen naar Fieldlabs en ook nog een miljoen naar het 
Songfestival’, zegt Bevoort. ‘En dan hebben ze het lef om te zeggen dat ik er als 70-plusser 
niet naartoe mag? Verrek nou even gauw, zeg.’ 
 
Bevoort richt zijn aangifte, persoonlijk gedaan op het politiebureau in Nijmegen, tegen De 
Jonge en het hele kabinet, tegen Fieldlab én hoofdonderzoeker Voss van die organisatie. Ze 
zijn volgens hem in gelijke mate schuldig aan discriminatie. 
 
En dan niet alleen op grond van leeftijd. Bevoort geeft ze ook aan vanwege discriminatie op 
grond van uiterlijk: Wie ernstig overgewicht heeft, mag ook niet naar Fieldlab-evenementen 
toe. ‘Geen idee of dat op mij betrekking heeft’, zegt de Maldenaar. ‘Ik ben wel een kilootje of 
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tien, twaalf te zwaar. Maar ik weet niet waar de grens ligt. Hoe willen ze dat bij de deur gaan 
controleren?’ 
 
Volgens Fieldlab gebeurt dat laatste niet, maar worden mensen op diverse momenten bij de 
aankoop van kaarten gewezen op de voorwaarden. 
 
Bevoort wil zelf overigens niet eens naar het Songfestival, waarvoor nog steeds beperkt kaarten 
beschikbaar zijn. Hij heeft er niks mee. 
 
‘Daarom begin ik ook geen kort geding. Ik hoef geen entree af te dringen’, zegt hij. ‘Het gaat 
me om het principe. De discussie over leeftijd en corona zit me al een jaar lang dwars. Toen 
corona was uitgebroken, zetten sommigen ouderen al meteen weg als ‘dor hout’ waarvoor al 
die maatregelen genomen moesten worden. Dat is echt te gek, ik ben nog op allerlei gebieden 
actief.’ 
 
‘En die maatregelen, het is allemaal zo halfslachtig. Als iemand in quarantaine moet, wordt 
dat vriendelijk verzocht en niet eens strikt gehandhaafd. En dan zou ik nu opeens niet naar 
een evenement mogen en een jonger iemand wel?  Dit is discriminatie.’ Bron: De Stentor, 11 
mei 2021. 
 

 

Koningin Máxima in openluchttheater Cabrio in Soest. © Brunopress 
 
 

Máxima kan tranen niet bedwingen bij felicitatiefilmpje schoolkinderen 
 
Koningin Máxima moest vanmiddag, tijdens een bezoek aan het openluchttheater Cabrio in 
de bossen bij Soest, op zoek naar zakdoekjes in haar tasje. Niet vanwege de regenval – de 
vorstin zat droog onder een tentdoek – maar vanwege een felicitatiefilmpje van schoolkinderen 
uit de Gooi- en Vechtstreek dat op een scherm op het podium getoond werd. 
 
Op allerlei verschillende manieren werd Máxima, die maandag 50 wordt, toegezongen vanuit 
tal van verschillende schoolklassen, in het Nederlands en in het Spaans. Het maakte de tranen 
los bij de koningin, die gisteren en vandaag benutte voor een – binnen de coronabeperkingen 
– feestelijke rondgang door Nederland, als erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas. 
 
Die stichting, waar Máxima zich al jaren flink voor inzet, wil dat alle basisscholieren in het 
koninkrijk structureel muziekonderwijs op de basisschool krijgen. In vier provincies, 
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Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg, gebeurt dat al. In een provincie als Utrecht, die 
Máxima vanmiddag dus bezocht, ligt dat percentage slechts op vijftien procent. In haar bijzijn 
werden wel zogeheten MuziekAkkoorden gesloten voor Zeist en De Bilt, wat betekent dat 
basisscholieren in die plaatsen vanaf nu vaste muzieklessen krijgen op school. 
 
In het openluchttheater, waar het kleine aantal volwassen aanwezigen eerst een coronatest 
moest ondergaan, traden onder meer zangers Jeroen van der Boom en Glen Faria op. Máxima 
was vanochtend in Roermond, en gisteren in Bourtange en Radio Kootwijk op de Veluwe voor 
de stichting Méér Muziek in de Klas. Bron: De Stentor, 11 mei 2021. 
 

 
 

 

Sam Verwaijen verbouwde zijn evenementenlocatie midden in de weilanden van Klarenbeek 
tot hypermodern flex-kantoor. © Sunfield Photography/Mr Green  
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De flexwerkplekken van Sam (40) uit Klarenbeek ademen luxe 
 
De Klarenbeekse ondernemer Sam Verwaijen (40) deed in trendsettende kantoorconcepten. 
Én in evenementen; corporate top 100-bedrijven kwamen graag bij hem over de vloer. Maar 
die events zijn voorbij. Een week nadat corona vorig jaar de economie in pauzestand zette, 
gooide hij het roer om en focuste Verwaijen zich op het ‘kantoor 7.0'. ‘Mindblowing’, volgens 
hemzelf. Klarenbeek is zijn visitekaartje en klaar. Apeldoorn ook. Arnhem en Spijkenisse 
komen er aan. 
 
‘Ik noemt het een boutique office, een kantoor 7.0, niet twee keer, maar acht keer zo mooi. Het 
is mijn concept, maar het voelt als jouw eigen kantoor. Binnen drie seconden ben je aan het 
werk. Helemaal geserviced. Hier is iedere werkdag een feestje. Je voelt je verwend. Als je niet 
thuiswerkt, wil je hier zijn.’ Sam Verwaijen, bedenker en eigenaar van Mr Green, stapt trots 
door de kakelverse inrichting van zijn net tot op de draad verbouwde evenementenlocatie 
midden in de weilanden van Klarenbeek en raakt niet uitgepraat.  Bron: De Stentor, 11 mei 
2021. 
 
Tweede Kamer gaat akkoord met quarantaineplicht voor reizigers uit 
buitenland 
 
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van een quarantaineplicht voor reizigers 
uit het buitenland. De hoop is dat zo voorkomen kan worden dat nieuwe virusgevallen uit het 
buitenland geïmporteerd worden. Het wetsvoorstel van het kabinet is wel nog op een aantal 
belangrijke punten aangepast. 
Een van de wijzigingen van het parlement is dat er een uitzondering op de plicht komt voor 
mensen die op bezoek willen bij iemand die op sterven ligt, of als een naaste bijna gaat 
bevallen. Bovendien krijgen burgemeesters de mogelijkheid om uitzonderingen te maken 
bij onvoorziene omstandigheden. Bron: AD, 11 mei 2021. 
 

Pride Amsterdam gaat dit jaar door 
 
De 25e editie van Pride Amsterdam gaat dit jaar door van 31 juli tot en met 8 augustus, 
maar zonder botenparade. Bij die parade kan geen 1,5 meter afstand worden gehouden, meldt 
de organisatie. Begin juli wordt het definitieve programma bekendgemaakt. 
 
‘Wij zijn blij dat de Pride Amsterdam dit jaar kan doorgaan. Samen met de gemeente 
Amsterdam werken we aan het meest haalbare programma voor eind juli. Dit betekent dat we 
alle onderdelen bekijken en bepalen hoe deze verantwoord kunnen doorgaan met de dan 
geldende maatregelen,’ aldus Lucien Spee, directeur van Pride Amsterdam. In de komende 
weken gaan alle betrokken commissies en partners het programma samenstellen. Bron: AD, 
11 mei 2021. 
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 © ANP 

Pukkelpop en Tomorrowland gaan dit jaar door 

De Belgische zomerfestivals Pukkelpop en Tomorrowland, die ook bij Nederlanders populair 
zijn, kunnen dit jaar doorgaan. Vanaf 13 augustus mogen, als de coronacijfers het althans 
toelaten, 5000 tot mogelijk 10.000 deelnemers per festival weer uit hun dak gaan. Maar wel 
op voorwaarde dat zij bij de toegangspoort een bewijs van vaccinatie of een recente negatieve 
PCR-test kunnen overleggen. 

Het toestaan van festivals en andere grote evenementen is onderdeel van een 
'zomerplan' waarmee het Overlegcomité van de zes regeringen stap voor stap België weer van 
het coronaslot af wil halen. Vanaf 9 juni mogen de cafés en restaurants binnen weer open, 
evenals - voor eerst nog met beperkt publiek - de bioscopen, theaters, fitnesscentra, casino's, 
bowlings en de kermis. Belgen mogen dan ook vier personen thuis ontvangen van buiten hun 
eigen gezin, zei premier Alexander De Croo, en eens per week op kantoor werken. 

Eind juli, half augustus en 1 september zijn nieuwe beslisdagen voor verdere versoepelingen 
tot aan het eind van de zomer het volledig afschaffen van de beperkingen, waarbij het verloop 
van de vaccinatiecampagne en de bezetting op de intensivecareafdelingen doorslaggevend zijn. 

Pukkelpop staat nu geprogrammeerd voor 19 tot en met 22 augustus in 
Hasselt, Tomorrowland voor het weekend van 27 - 29 augustus en dat van 2 - 5 september in 
Boom. Bron: AD, 11 mei 2021. 

Vaccineren gaat steeds sneller 

Het vaccineren tegen het coronavirus in Nederland gaat sneller en sneller. In de afgelopen 
week zijn meer dan 810.000 mensen gevaccineerd, tegen ongeveer 660.000 prikken in de 
week ervoor en ruim 630.000 nog een week eerder.  
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Sinds het begin van het inenten is er slechts één week geweest waarin nog meer mensen een 
prik kregen. Dat was begin april, toen in een week tijd bijna 920.000 mensen werden 
gevaccineerd. 

Bijna vijf miljoen mensen hebben nu een eerste prik gekregen. Dat is ruim een half miljoen 
meer dan de week ervoor. Van hen hebben bijna anderhalf miljoen ook de tweede prik 
gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het 
coronavirus.  

In de afgelopen week kreeg een recordaantal van bijna 270.000 mensen een herhaalprik. In 
totaal zijn nu bijna zes en half miljoen prikken gezet, blijkt uit de vaccinatiecijfers van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bron: AD, 11 mei 2021. 

Meer vrouwen ingeënt met AstraZeneca vaccin dus meer bijwerkingen 

in die groep 

Dat de zeldzame, maar ernstige bijwerkingen van het coronavaccin van AstraZeneca 
eerder alleen door vrouwen werden gemeld, komt mogelijk doordat voornamelijk 
zorgmedewerkers met het vaccin werden ingeënt. Dat zegt hoogleraar vaccinologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen Anke Huckriede.  

Het merendeel van de zorgmedewerkers is vrouw, dus dat gaf een vertekend beeld, stelt de 
vaccinoloog. 

Bijwerkingencentrum Lareb maakte dinsdag bekend dat het inmiddels wel meldingen heeft 
ontvangen van mannen met bloedstolsels (trombose) in combinatie met een laag aantal 
bloedplaatjes na een prik met AstraZeneca. Bij alle eerdere meldingen ging het om vrouwen. 
Huckriede: ‘Als er meer vrouwen worden ingeënt dan mannen, dan verwacht je ook meer 
berichten over bijwerkingen onder vrouwen dan onder mannen.’ 

Inmiddels wordt het vaccin gegeven aan een bredere groep, namelijk alle mensen uit de 
geboortejaren 1956 tot en met 1960. ‘Daar zitten waarschijnlijk evenveel mannen als vrouwen 
tussen’, aldus de vaccinoloog. Bron: AD, 11 mei 2021.   

Melding van trombose na vaccinatie AstraZeneca bij mannen 

Bij eerdere meldingen over trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na een 
prik met het coronavaccin van AstraZeneca ging het alleen om vrouwen, maar 
bijwerkingencentrum Lareb heeft nu ook meldingen ontvangen over de zeldzame maar 
gevaarlijke bijwerkingen bij drie mannen. De afgelopen twee weken kwamen er geen nieuwe 
meldingen van vrouwen binnen.  

Er zijn in totaal 15 meldingen gedaan van trombose in combinatie met een laag aantal 
bloedplaatjes na een AstraZeneca-prik. Het betreft zes mensen tussen de 20 en 40, drie 
personen van tussen 40 en 60 en zes ouder dan 60 jaar. ‘Sinds alleen nog mensen van 60 
jaar en ouder met het vaccin van AstraZeneca worden gevaccineerd, zijn er tot nu toe drie 
meldingen op bijna 1 miljoen gegeven vaccins bijgekomen', aldus Lareb. 

'Gewone' trombose, ofwel bloedpropjes zonder een laag aantal bloedplaatjes, is 399 keer 
voorgekomen na coronavaccinatie.  Tot nu toe zijn bij Lareb 320 meldingen van overlijden na 
inenting met een coronavaccin gedaan. 34 meer dan twee weken terug. Lareb onderstreept 
echter dat op basis van deze meldingen geen conclusie getrokken kan worden over een relatie 
met de vaccins. 

Het ging om 230 mensen van 80 jaar of ouder, 66 personen tussen de 65 en 79 jaar en 23 
personen onder de 65 jaar. Van één persoon is de precieze leeftijd niet bekend. De meeste van 
deze meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech, 191 na de eerste vaccinatie en 
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65 na de tweede prik. Dit is het meest gebruikte coronavaccin en ook het vaccin dat vooral bij 
ouderen gebruikt wordt. 

Bij vierendertig meldingen betrof het vaccin van Moderna (21 na de eerste inenting en 13 na 
de tweede) en bij vijfentwintig meldingen het vaccin van AstraZeneca, waarvan één na de 
tweede de vaccinatie. Bij vijf meldingen is het vaccin onbekend. Volgens de organisatie zijn er 
tot nu toe in totaal bijna 50.000 meldingen van bijwerkingen binnengekomen van 
coronavaccins: 26.381 (AstraZeneca), 17.483 (Pfizer), 4401 (Moderna) en 1465 (Janssen). 
Bron: AD, 11 mei 2021. 

Coronavirus gaat elk jaar terugkomen als verkoudheidsvirus 

Virologen gaan ervan uit dat het coronavirus zeker de eerste jaren als verkoudheidsvirus terug 
gaat komen. Dat betekent dat er ook in het najaar weer mensen in het ziekenhuis belanden, 
zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-
lid. 

In een gesprek met Sven Kockelmann in het programma 1 op 1 (NPO Radio 1) zegt de arts-
intensivist zich grote zorgen te maken over de toekomstige slagkracht van de intensieve 
zorgafdelingen in Nederland.  

Dit najaar voorziet Gommers een fors personeelstekort op de ic's. De ic-capaciteit moet 
volgens hem dan ook structureel omhoog. ‘Wij gaan deze zomer kijken hoe groot die capaciteit 
dan moet zijn. We denken ongeveer 1200 bedden nodig te hebben. Dat zijn er substantieel 
meer dan de 950 nu’, aldus Gommers. 

Verpleegkundigen zitten er volgens de arts echt doorheen. ‘We zien steeds meer uitval en dat 
gaat ten koste van de kwaliteit van zorg. Mensen beginnen fouten te maken die ze anders niet 
maken’, aldus Gommers. 

Hij wijst erop dat er een apart plan moet komen om straks uitgestelde operaties in te halen. 
Gommers verwacht wel dat nu het aantal Covid-patiënten afneemt, een deel van de operaties 
dat was afgezegd, weer gedaan kan worden. Hij hoopt dat eind van de maand operaties die 
normaal gesproken binnen zes weken plaatsvinden, weer binnen die tijd uitgevoerd kunnen 
worden. Bron: AD, 11 mei 2021.  

Extra bistrotafeltjes nodig voor het terras? Alles is uitverkocht en dat 
drukt de omzet van de horeca 

Sinds de terrassen eindelijk weer open mogen, laat de zon het afweten. Daarom zullen voor 
veel horeca-ondernemers de inkomsten van hun tafels en stoelen buiten nog tegenvallen. 
Maar de verkoopindustrie rondom het terras heeft zelden zo goed gedraaid. Nog snel wat 
terrasverwarmers aanschaffen? Extra bistrotafeltjes nodig? Vergeet het maar: ‘Alles is 
uitverkocht. Het is heel extreem.’  

In China kunnen ze de productie al lang niet meer bijhouden, zeggen groothandelaren in 
horecameubels. Niet alleen in Nederland zijn restaurant- en café-eigenaren door de 
coronamaatregelen bezig hun terras uit te bouwen of het mooier te maken.  

‘Onze leveranciers zien de prijzen van containers met spullen heel snel stijgen’, zegt Jonie 
Brouwer van ‘24 Horeca’ in Veenendaal. ‘Een container was eerst tweeduizend dollar, nu 
betalen ze zo twaalfduizend dollar. De vraag is erg hard gegroeid, de productie daarginds ligt 
nog grotendeels plat en grondstoffen zijn duurder.’ Bron: AD, 11 mei 2021. 
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De GGD heeft samen met de stichting Digisterker een website in het leven geroepen waarop 
wordt uitgelegd hoe je een prikafspraak kunt maken voor coronavaccinatie. In een begeleidend 
filmpje wordt stap voor stap duidelijk gemaakt hoe mensen online een afspraak kunnen 
inplannen. Bron: AD, 11 mei 2021.  

Kermisexploitanten zijn bereid zich aan te passen 

Veel kermisexploitanten zijn bereid aanpassingen te doen zodat kermissen weer open 
kunnen. Driekwart van de organisatoren is er voorstander van om het kermisterrein te 
voorzien van hekken zodat vanwege het coronavirus toegangscontroles kunnen worden 
uitgevoerd. Bijna de helft geeft aan bereid te zijn de kermis te verplaatsen naar een ander 
terrein waar meer ruimte is. Dit komt naar voren uit een onderzoek van onderzoeksbureau 
Respons in samenwerking met De Nederlandse Kermisbond (NKB) en de Bond van 
Kermisbedrijfhouders (BOVAK).  

Organisatoren van kermissen verwachten dit jaar beduidend minder bezoekers. Ook als er 
wel weer kermissen mogelijk zijn, verwacht veertig procent dat er minder mensen komen. Tot 
nu toe is een derde van alle kermissen van 2021 reeds wegens de coronapandemie geschrapt. 
Dat leidt al tot een verlies van ruim twee miljoen bezoekers, aldus de bonden. 

Ondanks de onzekerheid staan er vooralsnog veel kermissen in de komende maanden op 
'doorgaan'. Ook de drie grootste kermissen van Nederland in respectievelijk Tilburg (juli), 
Weert (september) en Hoorn (augustus) staan op de kalender, maar of ze plaatsvinden en/of 
in welke vorm is nog onduidelijk. Bron: AD, 11 mei 2021. 
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Duitsland gaat tieners voor begin nieuw schooljaar vaccineren 

Duitsland wil 12- tot 18-jarigen voor aanvang van het nieuwe schooljaar gaan 
vaccineren tegen Covid-19, laat gezondheidsminister Jens Spahn weten in een interview met 
omroep Deutschlandfunk. De prikken zouden volgens Spahn in de scholen of 
in vaccinatiecentra kunnen worden gezet. 

Om ervoor te zorgen dat de scholieren kunnen worden ingeënt, zal eerst nog een coronavaccin 
voor 12- tot 16-jarigen moeten worden goedgekeurd. Pfizer/BioNTech deed daartoe een reeds 
aanvraag bij de Europese medicijnautoriteit EMA. De uitslag daarvan wordt in juni verwacht. 
 
Het vaccin van Pfizer/BioNTech mag binnen Europa al aan 16-plussers worden gegeven, 
maar gaat in de praktijk vooral naar ouderen. Momenteel heeft een derde van de Duitsers 
minstens één vaccinatie gehad. Het aantal besmettingen neemt af. ‘Als we het samen zo 
volhouden, kan het een goede zomer worden’, aldus Spahn. Bron: AD, 11 mei 2021. 

Problemen met productie en levering Sputnik-V vaccin  

Niet alleen westerse farmaceuten kampen met problemen rond de productie van hun 
coronavaccins. Ook de makers van het Russische Sputnik-V vaccin hebben zo hun sores. Het 
middel van de Russen bestaat, anders dan andere vaccins, uit 
twee verschillende doses die niet uitwisselbaar zijn. Wie een eerste prik heeft gehad, moet 
absoluut het tweede deel krijgen om afdoende beschermd te zijn. 

Het vaccin is gebaseerd op een normaal verkoudheidsvirus (adenovirus) dat 
het afweersysteem 'op scherp' zet tegen het coronavirus. De tweede prik gebruikt net een 
ander soort adenovirus als zogenoemde 'booster'. Na de halve wereld van Sputnik-V te hebben 
voorzien, blijkt het nu behoorlijk lastig de tweede boosterprik op tijd te produceren en leveren. 
Het tweede verkoudheidsvirus groeit langzamer. 

Landen die hun bevolking met Sputnik-V hebben ingeënt, wachten nu met smart op deel twee 
van de vaccinatie. ‘De afgelopen maanden is de productie van de eerste dosis uit de pas 
geraakt met die van de tweede', zegt de Mexicaanse minister voor Volksgezondheid Hugo 
López-Gatell. 
 
Zijn land heeft tot nu toe slechts 1,9 miljoen van de bestelde 24 miljoen doses Sputnik-V 
ontvangen en ziet zich gedwongen tot het gebruik van Pfizer, AstraZeneca en twee Chinese 
vaccins. López-Gatell zegt dat Russische ontwikkelaars nu met het idee spelen 
om tweede injectie niet een aantal weken maar zes maanden later te geven. Bron: AD, 11 mei 
2021. 

Vierdaagse Nijmegen gaat niet door 

De Nijmeegse Vierdaagse gaat ook dit jaar niet door. Een schrale troost voor de 
wandelliefhebbers: er komt wederom een alternatieve editie. Bron: AD, 11 mei 2021. 

 

Na kritiek geen verplichte vaccinatie voor buitenlandse huishoudelijk 

hulpen in Hongkong 

Miljoenenstad Hongkong ziet na internationale kritiek af van een plan dat vaccinatie voor 
buitenlandse huishoudhulpen verplicht zou maken. Een verplichte coronaprik voor de naar 
schatting 370.000, veelal uit Indonesië en de Filipijnen afkomstige, arbeidskrachten 
zou discriminerend zijn. 
 
Beide landen van herkomst worden hard geraakt door de coronapandemie en nadat in april 
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meerdere werkmigranten besmet bleken, ontstond het plan om niet alleen testen maar 
ook vaccinatie te verplichten. Dat voorstel kwam het stadsbestuur op de ongezouten 
reactie van de Filipijnse minister voor Buitenlandse Zaken te staat. 

‘Dit ruikt naar discriminatie', liet Teodoro Locsin zich ontvallen. Met het oog op 
mogelijk juridische rompslomp ziet Hongkong nu van de vaccinaties af, maar stelt wel extra 
coronatesten verplicht. Tot nu toe zijn in de stadstaat 11.812 besmettingen vastgesteld en 
210 sterfgevallen geregistreerd. Bron: AD, 11 mei 2021. 

Iedere dag puzzelt het UMC Utrecht weer voldoende bedden bij elkaar 

In het hart van het UMC Utrecht wordt iedere dag een immense puzzel gelegd om iedere 
patiënt die acute zorg nodig heeft te kunnen helpen. En dat betekent dat personeel extra 
werkt, dat patiënten vanuit overvolle ziekenhuizen naar hier komen, dat er patiënten zijn die 
moeten wachten. ‘We zijn rakelings langs code zwart geschaard. Maar om dat te kunnen doen 
hebben we reguliere zorg afgeschaald. Die prijs wordt dus door anderen betaald.’ 

Het is kort na 08.00 uur als de schermen in een grote vergaderruimte van het UMC Utrecht 
aangaan. Eén voor één verschijnen er disciplines vanuit alle hoeken van het ziekenhuis. De 
OK-manager vanuit een operatiekamer in blauw OK-kostuum, de IC-manager vanuit het IC-
complex, managers van de SEH, de facilitaire afdeling, de registratie-afdeling. Iedereen die 
nodig is om binnen het ziekenhuis capaciteit te creëren. ‘We starten met een rondje langs de 
velden’, begint Remco van Lunteren, voorzitter responsteam capaciteit covid-19, het overleg. 
Bron: AD, 11 mei 2021.   

 

 

De Indiase bevolking gaat niet alleen gebukt onder een enorme golf aan corona-infecties, maar 
ook onder een zwarte schimmelinfectie die toeslaat net nadat de verzwakte patiënt hersteld is 
van Covid-19.  Met vaak desastreuze gevolgen: de helft van de patiënten overlijdt, de andere 
helft moet zwaar verminkende operaties aan vooral het gezicht ondergaan om een kans op 
overleving te hebben. Bron: De Telegraaf, 11 mei 2021.  
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Koeienpoep zou infectie met coronavirus voorkomen 

Artsen in India waarschuwen voor het volksgeloof dat koeienpoep Covid-19 kan 
voorkomen. De druk op de ziekenhuizen en het gebrek aan zuurstof, vaccins en medicijnen, 
in het land is zo hoog dat mensen naar alternatieven gaan zoeken. Waaronder koemest. 
Mensen smeren zich in met poep van runderen in de veronderstelling dat dit de weerstand 
tegen het virus zal verhogen. 

Na het mestritueel worden de riekende resten met melk weggewassen. In India, waar tachtig 
procent van de inwoners hindoe is, is de koe een symbool van leven en properheid. Al 
eeuwenlang worden uitwerpselen van koeien gebruikt bij religieuze rituelen, maar ook bij 
schoonmaakwerkzaamheden omdat de poep en urine reinigend en ontsmettend zouden 
werken. 
 
Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat mest effectief is tegen het coronavirus, klinkt 
het bezorgd. Ook bestaat het risico dat de uitwerpselen andere ziektes overbrengen. In India 
raakten al ruim 22,6 miljoen mensen besmet met het longvirus en kwamen 246.116 van hen 
te overlijden. Volgens experts liggen de werkelijke cijfers vijf tot tien maal hoger dan de 
overheid meldt. 
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© Reuters — Een Indiër smeert zijn lichaam in met koeienpoep tegen het coronavirus 

In India zijn kinderen die ouders verloren aan corona prooi van 
kinderhandelaren 

Save the Children is erg bezorgd over de vele Indiase kinderen die 
hun ouders hebben verloren aan Covid-19. De kinderrechtenorganisatie waarschuwt 
tegen kinderhandel en ander misbruik. 

Sommigen wezen worden opgevangen door familieleden en voogden, maar anderen 
worden aan hun lot overgelaten en kunnen ten prooi vallen aan kinderhandelaren. ,,Op 
sociale media gaan wanhopige smeekbeden rond om weeskinderen te adopteren, maar dat 
maakt deze kinderen juist extra kwetsbaar voor mensenhandel en misbruik", aldus Save the 
Children. 

India heeft het virus nog lang niet onder controle. Op een bevolking van bijna 1,4 miljard 
mensen zijn 172 miljoen vaccinaties toegediend.  

Er kwamen bijna 330.000 besmettingen bij, waarmee het officiële totaal de 23 miljoen nadert. 
In India zijn 250.000 sterfgevallen toegeschreven aan Covid-19, maar dat aantal ligt 
vermoedelijk veel hoger. Bron: AD, 11 mei 2021.  

ANBO: eerder zestigers vaccineren dan jongere mensen  

Alle zestigers moeten worden uitgenodigd voor een vaccinatie tegen het coronavirus, dat 
meldt de ouderenbond ANBO dinsdag. De bond vindt het onbegrijpelijk dat jongere mensen 
met een medische indicatie nu voorrang krijgen boven sommige ouderen. 

In veel regio's hebben alle zestigers al een uitnodiging gekregen voor een coronaprik, maar in 
bijvoorbeeld Zuid-Holland en Gelderland nog niet. Mensen tussen 61 en 64 jaar wachten daar 
nog. Veel mensen tussen de 18 en 60 hebben al wel een uitnodiging ontvangen, als zij een 
zwakke gezondheid hebben. 
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De ANBO vindt dat mensen jonger dan zestig jaar niet versneld geprikt hoeven te worden, 
maar dat zij gewoon volgens schema ingeënt kunnen worden. De ouderen kunnen dan op de 
plekken van mensen die ieder jaar een griepprik krijgen, maar zich nog niet hebben gemeld 
voor een coronaprik. Dat gaat volgens de ANBO om ongeveer 250.000 'prikplekken'. 

De bond zegt blij te zijn met de versoepelingen van de coronaregels die vanavond 
waarschijnlijk worden aangekondigd door premier Mark Rutte. ‘De ruimte die er dan komt is 
ook voor ouderen van groot belang, na ruim een jaar in isolement.’ Bron: AD, 11 mei 2021. 

Man veroordeeld tot voorwaardelijke straf vanwege opzettelijk besmetten 

van ex-vrouw 

In Oostenrijk is een man veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen 
maanden, omdat hij zijn ex-vrouw opzettelijk heeft besmet met het coronavirus. Volgens de 
rechtbank in Linz kan een opzettelijke besmetting worden beschouwd als het toebrengen van 
ernstige lichamelijke schade. 

De 63-jarige man zou geen mondmasker gedragen hebben toen hij nog bij zijn ex-vrouw 
woonde en hoestte vaak opzettelijk in haar richting. Bovendien had hij de vrouw in november 
fysiek aangevallen toen het koppel in een echtscheiding was verwikkeld. 

Een arts stelde vast dat de vrouw een nekletsel had opgelopen en besmet was geraakt met het 
coronavirus. De man ontkende dat hij zijn ex-vrouw opzettelijk had besmet, maar is nu 
schuldig bevonden. Hij kan niet meer in beroep gaan. Bron: AD, 11 mei 2021. 

 

© ANP Sport  

Deventer gaat niet optreden tegen feesten van fans Go Ahead Eagles 

De gemeente Deventer gaat morgenavond niet optreden tegen feestende Go Ahead Eagles-
fans, mocht de club promoveren naar de Eredivisie. Volgens een woordvoerder is een 
feestende groep supporters niet tegen te houden. 

‘Dat is erg genoeg en normaal zouden we dat wel doen. Maar dit wordt een grote club uitzinnige 
mensen die bij elkaar komt, dan heeft het geen zin om daarop te sturen’, zegt de 
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gemeentewoordvoerder. Hij verwacht dat de supporters misschien voor en tijdens, maar bij 
promotie in ieder geval na de wedstrijd een feestje gaan vieren in de binnenstad van Deventer. 
‘Tegen die tijd is de horeca dicht, dus dat scheelt. Maar het is niet echt tegen te houden.’ 

Go Ahead Eagles speelt de laatste wedstrijd van het seizoen uit bij Excelsior in Rotterdam. Bij 
winst, én bij puntverlies van De Graafschap, promoveert de club uit Deventer naar het hoogste 
niveau. Bron: AD, 11 mei 2021. 

 

Persconferentie   
 
De versoepelingen van de coronamaatregelen gaan door als de richting goed is. Dat zei 
demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond. Het OMT wil pas een verruiming als de 
instroom in de ziekenhuizen daalt met twintig procent. ‘Wel of niet versoepelen hangt niet van 
een procent meer of minder af. Als de richting goed is, maar nog geen twintig procent, dan 
durven we de stap aan. 
 
Mochten de cijfers toch nog tegenvallen, dan zal het kabinet maandag op de pauzeknop 
drukken, zei Rutte. ‘We denken niet dat het zover komt, maar we moeten er wel rekening mee 
houden.’ We willen zo vlak voor de finish geen fouten maken die ons op achterstand kunnen 
zetten. We zijn op weg naar een hopelijk mooie zomer, dankzij de vaccinaties.’ 
 
Het kabinet besluit uiterlijk op 25 mei of het voortgezet onderwijs weer volledig opengaat, 
aldus demissionair premier Mark Rutte. Het Outbreak Management Team wordt gevraagd om 
een advies wanneer de 1,5 meterregel op de middelbare scholen losgelaten kan worden. 
 
Het kabinet zou graag zien dat scholieren in het voortgezet onderwijs nog voor de 
zomervakantie weer volledig naar school kunnen. Het OMT waarschuwt echter voor het te 
vroeg versoepelen in het middelbaar onderwijs, omdat het zou kunnen leiden tot grote 
problemen in de zorg. 
 
Middelbare scholieren gaan sinds enkele maanden weer een paar dagen per week naar school. 
 
De versoepelingen die vanaf 19 mei ingaan houden onder meer in dat sekswerkers aan de slag 
mogen gaan en dat terrassen open mogen van 06.00 tot 20.00 uur. 
 
Rutte:  ‘Als we ons aan de basisregels houden, kan er in de zomer weer veel meer. 
 
De clusters besmettingen die zijn ontstaan bij Koningsdag tonen het dilemma waar het 
kabinet voor stond bij het al dan niet versoepelen van de coronamaatregelen. Aan de ene kant 
is te zien dat er behoefte is aan ruimte om dingen te doen, aan de andere kant kan die ruimte 
leiden tot een hoger aantal besmettingen, zei demissionair premier Mark Rutte dinsdag tijdens 
de persconferentie. 
 
We willen niets liever dan ruimte geven aan de samenleving maar we willen ook geen fouten 
maken, vlak voor de finish. Het is een balanceeract en dat blijft het ook.  
 
Uiterlijk 25 mei besluit over loslaten 1,5 meter afstand in voortgezet onderwijs. 
 
Binnensporten mag met reservering, registratie en beperkt aantal personen. Volwassenen van 
27 jaar en ouder mogen als de versoepelingen volgende week doorgaan weer in groepsverband 
sporten. Ook sportscholen en zwembaden gaan weer open. Dat heeft demissionair minister-
president Mark Rutte vanavond aangekondigd tijdens de persconferentie. Voorwaarde is wel 
dat de cijfers over het aantal ziekenhuisopnames het toestaan. 
 
Er mag gesport worden in groepen van hooguit dertig personen, mits zij 1,5 meter afstand 
houden. Wedstrijden zijn niet toegestaan en publiek is niet welkom. Kleedkamers blijven dicht 
en de douches ook. 
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Binnensportlocaties zoals sportscholen mogen ook weer open. Daar mag in groepjes van 
hooguit twee personen samen getraind worden, met een maximum van dertig mensen per 
ruimte. Zwemmen in het zwembad kan ook weer. Daar zijn de kleedkamers en douches wel 
open. 
 
De attractieparken, dierentuinen en kinderboerderijen en klimbossen kunnen vanaf 19 mei 
weer open, en daarbij geldt als voorwaarde: maximaal één gast per tien vierkante meter. 
Reserveren en check-gesprek vooraf is verplicht. Het gaat hier alleen om de buitenruimte, niet 
om de binnenruimte. Dus in de Efteling niet de Droomvlucht en de Villa Volta. 
 
Horeca-ondernemers met een terras kunnen straks weer ontbijt serveren. Laat in de middag 
een bitterbal of een borrel. Kortom, bijna het hele pakket. Dat is goed nieuws voor de sector. 
We willen natuurlijk  zo snel mogelijk naar binnen, maar dat komt pas in het volgende 
openingsplan.  
 
Niet alleen de winkeliers en de gemeenten, maar ook u en ik moeten ons aan de anderhalve 
meter regel te houden. Wat we ook zien is dat mensen zich duidelijk meer zorgen gaan maken 
om het virus. De helft zegt te aarzelen over verdere versoepeling. Dat heeft te maken met de 
verhalen in ziekenhuizen en de beelden van Koningsdag. Die zorgen gaan terecht, blijkt nu. 
Alleen in Amsterdam zijn er zeventien grote clusters gevonden met besmettingen die 
teruggevoerd kunnen worden op Koningsdag. 

Sinds enkele weken kunnen we in Nederland weer een paar uur per dag naar het terras. En 
zonder afspraak naar een winkel. Daarmee is eerste stap gezet naar het normale leven. We 
zien veel dingen nu. Horeca-ondernemers en winkeliers doen enorm hun best alles veilig te 
organiseren en klanten aan de regels houden.’ 

De Jonge: ‘Tot nu toe is het advies om alleen naar het buitenland te gaan als het dringend 
noodzakelijk is. Dat verandert komende zaterdag, 15 mei. We kijken per land waar je naartoe 
kunt. Zoals we vorige zomer ook deden. We zijn daar voorzichtig positief over. Steeds meer 
landen kunnen een veilige vakantiebestemming worden, indien het code geel is. Lees goed de 
reisadviezen en de reisbeperkingen van de landen waar je doorheen moet reizen. Staat een 
land op oranje, dan kan je er naartoe voor noodzakelijke reizen.   

We gaan naar een miljoen prikken per week. In juni gaan we zelfs naar meer dan een miljoen 
per week prikken. Het tempo gaat omhoog. We gaan zo hard nu, je bent bijna aan de beurt. 

Testsamenleving is niet het woord van het kabinet. Het is zo tijdelijk mogelijk, en zo zit de wet 
in elkaar. Tot de rand van de zomervakantie moeten we met testen voor toegang rekening 
houden. 

We hebben bereikt wat we wilden: de kwetsbaren en de mensen die voor hen zorgden 
beschermen. De eerstvolgende mijlpaal is begin juli: dan kan iedere Nederlander een eerste 
prik hebben gehad. Dat is afhankelijk van de levering van de vaccins, maar zoals het er nu 
naar uitziet, gaan we die tweede mijlpaal halen. 

Het is waarschijnlijk dat Nederlanders deze zomer naar landen als Italië en Spanje kunnen. 
Het is geen garantie om te geven. Wat helpt is dat vaccinatiegraad stijgt en het aantal 
besmettingen daalt.’  

Nog meer versoepelingen van de coronamaatregelen zullen op zijn vroegst op 9 juni worden 
doorgevoerd. Ervan uitgaande dat stap twee die dinsdag werd aangekondigd komende 
woensdag kan doorgaan, wordt op 1 juni gekeken of de volgende stap mogelijk wordt. 

In stap drie van het openingsplan kan er onder voorwaarden weer binnen gegeten worden in 
de horeca, mogen mensen de musea weer in en wordt het advies voor het maximaal aantal 
bezoekers thuis verhoogd van twee naar vier per dag. Ook zouden dan binnen weer groepen 
van dertig mensen bijeen mogen komen, als daar de ruimte voor is, en worden de regels voor 
binnen- en buitensporten verder versoepeld. 
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Het openingsplan werd half april gepresenteerd. Toen was nog de hoop dat deze 
versoepelingen al op 26 mei mogelijk zouden worden. Het wordt dus ten minste twee weken 
later dan gepland. Bron: AD, 11 mei 2021. 

 

Ernst Kuipers is het eens met de aangekondigde versoepelingen 

 
Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) kan zich vinden in de 
aangekondigde versoepelingen van coronamaatregelen, die mogelijk volgende week woensdag 
ingaan. ‘Ik ben het hier mee eens’, zei hij dinsdag in het tv-programma De Vooravond. 

Met het oog op de daling van de instroom van nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen op de 
ic en verpleegafdelingen begrijpt hij de stap. Als er maandag ongeveer twintig procent minder 
ziekenhuisopnames zijn ten opzichte van de piek in de derde golf, gaan de versoepelingen 
door. 

Kuipers: ‘We hadden de afgelopen week een daling van 312 naar 275, dat is zo'n twaalf 
procent. Dat moet dan nog even doorzetten. Want je moet dan eigenlijk met die twaalf procent 
op zo'n 250 uitkomen’, aldus Kuipers over het aantal patiënten. ‘Dat is waar we de afgelopen 
dagen op zaten, maar het is nog te vroeg. Maar ik denk dat er een grote kans is dat we dat 
volgende week gaan halen.’ 

De kans dat de pauzeknop ingedrukt wordt, is volgens Kuipers wel aanwezig. ‘Ik denk dat het 
verstandig is om op het laatste moment nog even te kijken. Wat het effect is van Koningsdag 
en er kunnen ook nog andere factoren een rol spelen. Maar laten we er voor nu gewoon vanuit 
gaan dat dit doorgaat.’ Bron: AD, 11 mei 2021.   
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OMT: versoepelingen stap 2 hebben als gevolg langzame daling pandemie 

Het Outbreak Management Team (OMT) denkt dat de voorgenomen versoepelingen van stap 
2 slechts 'een iets langzamere daling' van de pandemie tot gevolg hebben, maar de experts 
waarschuwen wel dat er nog altijd grote onzekerheidsmarges in de prognoses zijn. Als 
bepaalde aannames onder de modellen - bijvoorbeeld rond vaccinatietempo en gedragsregels 
- niet uitkomen, kan de 'druk op de ziekenhuizen nog wekenlang hoog blijven', staat in het 
zojuist verschenen advies. 

En er zijn signalen dat het gedrag te wensen overlaat, meldt het OMT. 'Van verschillende 
kanten wordt gemeld dat de naleving van de (basis)maatregelen afneemt en dat mensen zelf 
versoepelingen toevoegen', schrijft OMT-voorzitter Jaap van Dissel.  

Er wordt minder thuis gewerkt, blijkt uit bron- en contactonderzoek, ook zijn er vaker feestjes 
en 'grotere clusters' rond Koningsdag. ‘Alleen al in Amsterdam zijn zestien clusters 
geïdentificeerd met ten minste negen en zestig besmettingen waarbij het zeer aannemelijk is 
dat transmissie heeft plaatsgevonden tijdens feesten op Koningsdag en -nacht.’  

Ook noteert het OMT dat 'het versoepelen van maatregelen eenvoudig is, maar het 
terugdraaien in het geval van tegenvallende epidemiologische ontwikkelingen is welhaast 
onmogelijk'. Mede daarom bouwt het kabinet nu de 'pauzeknop' in voor maandag, als de 
ziekenhuisbezetting onverhoopt alsnog gaat stijgen. Bron: AD: 12 mei 2021. 
 

Voor horeca-ondernemers is het weer interessant hun zaak te openen 
 
Het is voor meer horecaondernemers weer interessant om hun zaak te openen als terrassen 
vanaf volgende week woensdag langer open kunnen. Wel blijft het vrijwel onmogelijk om uit 
de rode cijfers te komen voor horecazaken zolang binnenruimtes dicht moeten blijven. Dat 
zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op de 
coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van 
Volksgezondheid. Bron: AD, 11 mei 2021.  
 

Ik ben toch geen kleuter 

Damiaan Denys, hoogleraar psychiatrie bij de UVA, noemde de ‘voorwaardelijkheid’ van de 
versoepelingen in het tv-programma ‘verwarrend voor mensen’. ‘Iets wat je zou kunnen 
krijgen, maar dan toch eventueel niet kan krijgen.’ Volgens hem zijn mensen op zoek naar 
een bepaalde duidelijkheid en helderheid. 

Over de stijl van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge tijdens de zoveelste 
persconferentie zei Denys zei dat hij zich enorm vermoeid voelde bij het kijken ernaar. ‘En ik 
kreeg ook het gevoel: ik ben toch geen kleuter, dat infantiliserende.’ Bron: AD, 11 mei 2021. 

Basic-Fit is blij dat sportscholen open gaan 

Fitnessketen Basic-Fit is heel blij dat de sportscholen weer open mogen. ‘We mogen eindelijk 
weer’, laat een woordvoerster weten. De leden van de sportschoolketen reageren volgens haar 
zeer enthousiast op het nieuws. 

Vanaf volgende week woensdag mogen binnensportlocaties weer open op voorwaarde dat de 
cijfers over het aantal ziekenhuisopnames het toestaan. Dan mag in groepjes van hooguit twee 
personen samen binnen getraind worden, met een maximum van dertig mensen per 
ruimte, met reservering en registratie. Kleedkamers en douches blijven wel gesloten. 

Basic-Fit vindt wel dat de restricties rond die maximale grootte nog erg strikt zijn, want 
volgens de woordvoerster zijn de sportscholen groot genoeg om aan meer mensen veilig ruimte 
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te bieden. ‘Maar we zijn in ieder geval blij dat we weer kunnen en mogen.’ Bron: AD, 11 mei 
2021. 

Wijs op reis 

 
Op de site wijsopreis.nl kun je zien hoe het per vakantieland ervoor staat. ‘De site en de app 
werken met kleurcodes. Staat ie op geel, dan kun je in principe daar naartoe. Wel 
opletten, want corona is niet weg. Landen gaan zelf over hun regels; het kan ook dat je een 
negatieve test moet laten zien. Daar gaan landen zelf over. Ga niet op reis met klachten of als 
je weet dat je besmet bent’, aldus De Jonge. 

De minister benadrukt dat het belangrijk is dat reizigers zich voorafgaand aan een reis goed 
informeren en de situatie ter plaatse goed in de gaten houden, benadrukte De Jonge. Reizigers 
moeten bijvoorbeeld rekening houden met een veranderend reisadvies tijdens hun verblijf. 
Bovendien kunnen er ondanks een geel reisadvies beperkingen gelden, zoals de noodzaak een 
negatieve test te overhandigen of een quarantaineplicht bij aankomst. 

Deze regels kunnen per land verschillen. Sommige landen hanteren ook nog een inreisverbod 
voor Nederlanders, omdat ze de besmettingscijfers van Nederland te hoog vinden.  

Volgens ingewijden gaan Portugal, Finland, de Canarische Eilanden, de Spaanse eilanden 
Balearen en Griekse eilanden in de Egeïsche Zee waarschijnlijk als eerste weer op geel, 
mogelijk al per 15 mei. Het definitieve besluit hierover valt pas op die datum. Bron: AD, 11 
mei 2021.  

Deze landen staan komende zomer klaar om toeristen te ontvangen 

Nederlanders kunnen weer een vakantie in het buitenland plannen, maar de 
coronamaatregelen verschillen per bestemming. Een EU-coronapas is er voorlopig nog niet, 
maar vooral landen in Zuid-Europa staan klaar om toeristen te verwelkomen. De regering 
geeft vanaf 15 mei aan welke landen vanuit Nederland gezien weer zijn toegestaan. 

In Frankrijk gaan op 19 mei de terrasjes weer open, als een van de komende versoepelingen 
van de coronamaatregelen. Ook kunnen dan weer alle winkels de deuren openen, maar met 
een beperkt aantal klanten. De terrasjes van bars, cafés en restaurants mogen maar op halve 
capaciteit draaien. Vanaf 9 juni zijn gasten ook binnen welkom, maar ook hier hooguit de 
helft van de mogelijke klandizie. De beperkingen voor winkels zouden op 30 juni moeten 
verdwijnen. 

Italië heeft op korte termijn een pas klaar voor toeristen die zijn gevaccineerd of negatief zijn 
getest. Die is geldig voor reizigers van binnen en buiten de EU. Ook andere landen werken 
aan dergelijke bewijzen. 

Hoe Britten worden benaderd in de landen rond de Middellandse Zee kan een voorbeeld zijn 
voor hoe het er voor andere Europeanen uit gaat zien. Spanje is bijvoorbeeld van plan Britten 
- van wie er al relatief veel zijn gevaccineerd - vanaf 20 mei geen negatieve test meer te laten 
overleggen. Daarvoor moeten de Britse coronacijfers wel blijven dalen, maar daar is niet veel 
twijfel over. 

Portugal was de afgelopen dagen ook een geliefde boekingsbestemming voor Britten. 
Vliegtuigmaatschappijen zetten extra toestellen in naar bijvoorbeeld Lissabon en de Algarve. 

Turkije en Griekenland zijn ook langere tijd bezig het land klaar te stomen voor buitenlandse 
bezoekers. Een deel van de Griekse stranden is zaterdag opengegaan en cafés en restaurants 
al wat eerder. De Griekse economie is erg afhankelijk van toerisme. 
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Dat geldt ook voor Turkije. Daar zijn de regels voor toeristen sinds kort soepeler dan voor 
Turken zelf. Terwijl inwoners aan huis zijn gebonden zijn bezoekers vrijgesteld van een 
lockdown. Wel moet je bij aankomst een negatieve coronatest tonen. 

Vanaf 17 mei kunnen Britse restaurants, cafés en pubs hun klanten weer binnen bedienen. 
Ook bioscopen, musea en theaters heropenen de deuren en concerten kunnen weer, met een 
beperkt aantal toeschouwers. De verwachting is dat op 21 juni een einde komt aan de meeste 
overgebleven coronabeperkingen, zoals de algemene regel om 1 meter afstand te houden. 

De Belgische zomerfestivals Pukkelpop en Tomorrowland, die ook bij Nederlanders populair 
zijn, kunnen dit jaar doorgaan. Vanaf 13 augustus mogen, als de coronacijfers het toelaten, 
vijfduizend tot mogelijk tienduizend deelnemers per festival weer uit hun dak gaan. Al vanaf 
9 juni mogen de cafés en restaurants binnen weer open, evenals - eerst nog met beperkt 
publiek - de bioscopen, theaters, fitnesscentra, casino’s, bowlings en de kermis. 

In Duitsland mag geleidelijk ook iets meer, maar dat is wel van deelstaat tot deelstaat 
verschillend. Zo wil Berlijn de terrasjes binnenkort weer opengooien. De meeste vrijheid 
hebben gevaccineerden en mensen die van corona zijn genezen. Zij hoeven zich niet meer aan 
de avondklok te houden, die op veel plaatsen nog geldt. Maar iedereen blijft gewoon verplicht 
een mondkapje te dragen. Bron: AD, 11 mei 2021.  

Zo reageert Nederland op de versoepelingen: ‘Na een half jaar eindelijk 
weer perspectief’ 

De reisbranche ziet direct drukte nu het kabinet heeft aangekondigd dat buitenlandse 
vakanties naar landen met code geel vanaf zaterdag weer zijn toegestaan. Terwijl minister 
Hugo de Jonge zijn advies nog stond uit te leggen, schoten de bezoekersaantallen op de 
reissites al omhoog. 

Het aantal boekingen in mei ligt bij Sunweb nu al een kwart hoger dan in 2019 op 11 mei het 
geval was. ‘Bizar’, noemt een woordvoerder het. ‘Toen De Jonge de kleurcodes ging uitleggen 
verdubbelde het aantal bezoekers van onze website.’ Vooral voor augustus worden veel 
vakanties geboekt. 

Corendon-topman Steven van der Heijden spreekt van ‘enorme drukte’ op de website en bij 
het callcenter. ‘Maandag hadden we al een redelijke dag, maar nu zien we echt een enorme 
stijging in het aantal boekingen.’ Populair zijn onder meer de Griekse eilanden en Mallorca en 
Ibiza. Volgens ingewijden gaan Portugal, Finland, de Canarische Eilanden, de Spaanse 
eilanden Balearen en Griekse eilanden in de Egeïsche Zee waarschijnlijk als eerste weer op 
geel, mogelijk al per 15 mei. Het definitieve besluit hierover valt pas op die datum.  

De reiswijzer van de ANWB, waar per vakantieland informatie over de coronamaatregelen te 
vinden is, werd vanaf het begin van de persconferentie twaalf keer zo vaak bezocht als 
normaal. ‘Mensen willen gewoon echt heel graag weg’, verklaart een woordvoerder. Het vaakst 
werd er gezocht naar informatie over België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. 

Reisbrancheorganisatie ANVR is blij dat het ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf 
zaterdag niet meer voor alle landen automatisch een negatief reisadvies geeft. Wel waarschuwt 
een woordvoerster dat er in het begin slechts een zeer beperkt aantal landen van oranje naar 
geel zal gaan. ‘Veel landen zullen voor een deel op dezelfde landen voor vakanties focussen. 
Dan wordt het een kwestie van vraag en aanbod en kan schaarste ontstaan. Het kan gebeuren 
dat er dan niet genoeg accommodaties zijn’, aldus een woordvoerster van de ANVR. Hogere 
prijzen zijn daarbij niet uitgesloten. 

Vanaf zaterdag zullen volgens de ANVR nog maar weinig vakantiebestemmingen code geel 
krijgen, hoewel deze groep landen gestaag zal groeien. Tegelijkertijd worden ook in andere 
Europese landen reisregels rond het coronavirus versoepeld. Zo hoeven Engelsen vanaf 
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volgende week niet meer in quarantaine bij terugkeer uit onder andere Portugal, IJsland en 
Israël. 

Ook voor pretparken, dierentuinen, sportscholen, openluchttheaters en -musea kwam er goed 
nieuws. Het kabinet maakt de weg vrij om weer op te starten. Vanaf volgende week woensdag 
mogen ze de deuren openen. Al is er wel een ‘pauzeknop’; als de ziekenhuisopnames 
onverhoopt niet verder teruglopen, kan het kabinet maandag nog op de noodrem trappen.  

Sportschoolketen David Lloyd grijpt de versoepelingen met beide handen aan en laat weten 
meteen in de nacht van dinsdag op woensdag de deuren te openen. ‘Op 19 mei om 0.00 uur 
zullen wij al onze fanatieke sporters verwelkomen’, zegt Bob de Boef, General Manager David 
Lloyd Amsterdam. 

Brancheorganisatie NL Actief is blij dat er in ieder geval weer iets mogelijk is. Al is het 
maximale aantal sporters van dertig voor sommige sportscholen erg beperkt, zegt algemeen 
directeur Ronald Wouters. ‘Er zijn sportzalen van tweeduizend vierkante meter. Daar moet je 
de mensen werkelijk zoeken. Dus we hopen dat we de capaciteit snel kunnen opkrikken.’ Hij 
hoopt dat sporters meer overdag komen, zodat niet iedereen tegelijk komt. ‘Het zou fijn zijn 
als werkgevers daartoe de ruimte bieden voor de mensen die thuis werken.’ 

Voor de pretparken en dierentuinen geldt dat alleen de buitenplekken over mogen. Voor een 
park als De Efteling betekent dat expliciet dat attracties zoals de Droomvlucht dicht blijven. 
In dierentuinen kunnen bezoekers bijvoorbeeld niet naar het overdekte reptielenverblijf. De 
Efteling in Kaatsheuvel is ‘voorzichtig blij’ dat het attractiepark volgende week weer open kan. 
‘Het kabinet houdt nog een slag om de arm, maar als alles goed gaat is het heel fijn als we 
weer open kunnen’, reageert een woordvoerder. 

De Efteling zegt nog wel de voorwaarden die zijn gesteld voor opening, zoals één persoon per 
tien vierkante meter, te bestuderen. ‘We moeten nog kijken wat die kaders precies betekenen.’ 
Ook vorig jaar moest voor het park al gereserveerd worden en was er een gezondheidscheck. 
Of de tickets goedkoper worden nu de binnen-attracties dicht blijven, kan De Efteling nog niet 
zeggen. 

 
 

Tijdens een proef kon een groep mensen vorige maand al naar Avonturenpark Hellendoorn. 
Vanaf volgende week mogen de deuren van pretparken voor meer bezoekers open. © ANP 

Voor Ouwehands Dierenpark in Rhenen zal dat níet het geval zijn. Al zegt directeur Robin de 
Lange minder blij te zijn dat binnenruimtes nog dicht moeten blijven. In Ouwehands gaat het 
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om een aquarium, een zeeleeuwentheater en een overdekte speeljungle. ‘Maar dat is te 
overzien, en het zal tijdelijk zijn tot de volgende versoepeling.’  

De directeur verwacht niet dat het kabinet maandag alsnog op de noodrem trapt. ‘We zijn blij 
dat we na bijna een half jaar sluiting eindelijk weer perspectief hebben. Ik ga er helemaal 
vanuit dat we volgende week weer opengaan.’ 

De Club van Elf, de overkoepelende organisatie van een groot aantal dag-attracties, vindt dat 
de binnenruimtes ook prima open kunnen. Volgens directeur Kees Klesman heeft de branche 
vorig jaar al bewezen dat dit op een veilige manier mogelijk is. Testen van bezoekers is dan 
niet nodig. Klesman zegt dat het in de winkelcentra nu ook al erg druk is. ‘In een grote mall 
zou ik me niet veilig voelen, maar bij de leden van De Club van Elf was het vorig jaar al heel 
veilig met routing, signing en de inzet van ervaren personeel.’ 

Ook ziet hij graag dat voor woensdag duidelijk is wat er precies onder binnenruimtes verstaan 
wordt. Wat betreft Klesman gaan de winkels in attractieparken en dierentuinen open, net als 
winkels in de winkelstraat. ‘Het is cruciaal dat daar in Veiligheidsregio’s eensluidend over 
gedacht wordt.’  

Overigens stelt Klesman dat lagere toegangsprijzen als binnenruimtes dicht blijven er niet in 
zitten. De parken hebben vorig jaar al fors moeten inleveren door ingestorte 
bezoekersaantallen. ‘Er is geen ruimte om de prijs te verlagen.’ Hij verwacht ook dat de 
attractieparken en dierentuinen de komende jaren geen extra geld kunnen steken in 
vernieuwingen, naast verplichte investeringen, zoals in duurzaamheid. 

Ook voor horecazaken kwam meer goed nieuws. Zij mogen hun terrassen vanaf volgende week 
tussen 6.00 en 20.00 uur openen. Dat maakt het voor meer horecaondernemers interessant 
om hun zaak te openen. ‘Dit betekent dat ontbijtzaken open kunnen, maar bijvoorbeeld ook 
restaurants of hotels voor een chic diner’, zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke 
Horeca Nederland (KHN). 

Tegelijkertijd is er teleurstelling over de binnenruimtes die dicht blijven. Daardoor blijft het 
volgens Willemsen vrijwel onmogelijk om uit de rode cijfers te komen. ‘We zitten nog ver af 
van het moment dat een horecaonderneming weer rendabel kan worden. Maar wij verwachten 
nog voor 1 juni een grote heropening waarbij ook ruimtes binnen open kunnen. Afgelopen 
weken hebben we duidelijk gemaakt dat we veilige protocollen hebben en de premier heeft 
bevestigd dat we het goed doen.’ 

 
 

Horeca is blij dat de terrassen langer open mogen, maar betreurt het dat er nog geen bezoek 
binnen mogelijk is. © Hollandse Hoogte / ANP 
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Toch zijn er ook na deze persconferentie sectoren die teleurgesteld zijn. Bioscopen kunnen 
bijvoorbeeld op zijn vroegst op 9 juni weer open. Bovendien zou het kunnen dat dit dan alleen 
maar mogelijk is als bezoekers een negatieve coronatest kunnen overleggen. Een maatregel 
waar de bioscoopbranche niet zo enthousiast over is. 

De Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVBF) noemt de ‘testwet’ onnodig en 
drempelverhogend. ‘Onnodig want de bioscoopbranche kan prima bezoekers in een veilige 
omgeving ontvangen op basis van het eigen veiligheidsprotocol en drempelverhogend omdat 
bezoekers zich moeten laten testen op locaties die niet in de nabijheid liggen van bioscopen of 
filmtheaters’, aldus de koepel. Bron: AD, 11 mei 2021. 

Toch eigen bijdrage voor test voor evenementen 

Als het aan coronaminister Hugo de Jonge ligt, betalen Nederlanders straks tóch een eigen 
bijdrage voor een test die nodig is voor toegang tot evenementen. De Kamer sprak zich dinsdag 
nog unaniem uit tegen die eigen bijdrage. Maar als deze toegangstesten op enig moment alleen 
nog nodig zijn voor grote festivals en volle stadions, vindt De Jonge het niet reëel om zo'n test 
door de belastingbetaler te laten betalen. 

‘Ik denk dat ik dan opnieuw aan de Kamer ga vragen of we toch een eigen bijdrage kunnen 
vragen’, zei De Jonge in de persconferentie. Ook testen die nodig zijn om een vakantieland 
binnen te reizen, komen voor rekening van de vakantieganger zelf. De bewindsman benadrukt 
dat zij zelf ook andere zaken moeten betalen, zoals tol. 

Het werken met toegangstesten liep deze week vertraging op. De Eerste Kamer moet zich nog 
over de wet buigen, en doet dat pas op 25 mei, zo bleek dinsdag. Daarna kan er pas begonnen 
worden activiteiten en evenementen te organiseren met behulp van toegangstesten. 

Het is niet duidelijk wanneer het kabinet van plan is ook de 'basisregels' los te laten, zoals de 
1,5 meter afstand. De Jonge hoopt en verwacht daar na de zomer van af te zijn, maar ‘ik durf 
het niet te zeggen’. Mogelijk blijft ook bijvoorbeeld de quarantaineplicht ‘voor zeer hoge 
risicogebieden’. Dit soort overige maatregelen blijven misschien in een 
‘gereedschapskist’ waarvan het kabinet gebruik kan maken. Bron: AD, 11 mei 2021. 

 

Dirk Lips, directeur van Libéma (van onder andere Safaripark Beekse Bergen en Omnisport)  © 
Pix4Profs/ Ramon Mangold  
 

Dirk is de baas van Aviodrome, Omnisport en Beekse Bergen  
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Dirk Lips moest er lang op wachten, maar er komt vanaf volgende week waarschijnlijk meer 
ruimte voor zijn vierentwintig bedrijven in de vrijetijdsector. Libéma is een van de grootse 
leisure concerns in Nederland. Corona moet als een bom hebben ingeslagen. Of toch niet? 
‘Eind dit jaar gaan we honderdtwintig nieuwe appartementen bouwen bij het Safaripark.’   
 
Vierentwintig bedrijven, en allemaal waren ze dicht. Een sportpaleis, een klimbos, 
dierentuinen, een luchtvaartmuseum, een bioscoop, vakantieparken en honderden 
(overdekte) vierkante meters voor bedrijven, evenementen en beurzen. Corona zette een streep 
door alles van Libéma; het bedrijf van Dirk Lips (69).  
 
En daar sta je dan met je Omnisport in Apeldoorn, je Brabanthallen en je Beekse Bergen. Je 
Aviodrome in Lelystad, je Dierenrijk en je AquaZoo. Wat doe je dan? ‘Niet zenuwachtig worden 
in elk geval’, zegt hij. En vertrouwen op je eigen ondernemerschap. Een kwaliteit waarmee 
Lips het tot een plek in de Quote 500 schopte. En met zoveel geld in je portemonnee, kan je 
best wat hebben. Toch?  
 
Libéma komt vrij ongeschonden uit de coronastrijd lijkt het. Een verlies van vier ton in 2020. 
Dat is hetzelfde bedrag dat één week Safari Resort oplevert. Hoe kan dat? ‘Vooral dankzij onze 
vakantieparken. Die zijn op een paar weken na altijd open gebleven. En we draaien de beste 
bezetting ooit nu. Die opbrengst maakt veel goed voor het verlies dat we nu pakken met 
overdekte locaties als de Brabanthallen en het Congrescentrum 1931.’ Bron: De Stentor, 11 
mei 2021.  
 

Man (20) schopte NS-medewerker tegen het hoofd op station Zwolle: ‘Ik 
heb buitensporig geweld gebruikt’ 
 
Op de dag na de avondklokrellen in Zwolle liep een aanhouding op station Zwolle volledig uit 
de hand. Luciano T. trapte met kracht tegen het hoofd van een NS-medewerker. Uiteindelijk 
moesten vier toezichthouders de toen 19-jarige man in bedwang houden. 
 
Kopschoppers, noemen ze dergelijke verdachten bij het Openbaar Ministerie. ‘Zoiets kan ook 
als een poging doodslag op de tenlastelegging staan’, zei de officier van justitie vandaag op de 
strafzaak in de Zwolse rechtbank. Een poging om iemand te doden dus. Zo bont heeft Luciano 
het die ochtend van 26 januari niet gemaakt, maar de bewakingsbeelden waren ook een schok 
voor de verdachte zelf.  Bron: De Stentor, 11 mei 2021.  
 

Zwartrijders vallen controleurs aan op station Zwolle 
 
Twee zwartrijders hebben vanochtend onder een boete proberen uit te komen door vanuit het 
niets twee controleurs op het station in Zwolle aan te vallen. De mannen glipten achter elkaar 
aan door de poortjes van het NS-station, zonder in- of uit te checken.  
 
De twee medewerkers van Veiligheid en Service moesten naar het ziekenhuis om zich aan hun 
verwondingen te laten behandelen. Marjan Rintel, president-directeur NS is heel boos: ‘Het is 
echt ongehoord dat je als je aangesproken wordt op het door de poortjes glippen, dat je dan 
gaat slaan en schoppen tegen onze collega’s.’ 
 
Ze maakt zich bezorgd over de gezondheid van haar medewerkers. ‘Middenin een enorme crisis 
zetten onze mensen zich dag en nacht in voor onze reizigers. Daarvoor verdienen onze collega’s 
veel respect. Je luistert naar ze, scheldt niet en je houdt je handen thuis.’ 
 
Door de coronacrisis hebben collega’s zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun 
naasten, schetst Rintel. ‘Daar komen de rellen van de afgelopen dagen, ook rondom onze 
stations, nog bovenop. Dat gaat niemand in de koude kleren zitten. Ik kan niet genoeg 
herhalen: de veiligheid van onze medewerkers staat altijd voorop.’ 
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De controleurs spraken de zwartrijders aan rond kwart over acht. Daarop werden ze 
aangevallen. De medewerkers probeerden de twee verdachten onder controle te krijgen, maar 
beiden verzetten zich hevig. Uiteindelijk wist één van hen te ontkomen.  
 
Een 19-jarige man uit Schiedam kon wel vastgehouden worden. Hij wordt verdacht van 
belediging, openlijke geweldpleging en mishandeling. De politie onderzoekt beelden uit de 
omgeving, maar hoopt ook dat mensen gezien hebben wat er gebeurde en contact opnemen 
met de politie.  Bron: De Stentor, 26 januari 2021.  
 

Man verdacht van fraude met coronasteun: 650.000 euro onterecht 
uitgekeerd 
 
Een 33-jarige man uit Almere is door fraudeopsporingsdienst FIOD aangehouden op 
verdenking van fraude met coronasteunmaatregelen. Een 34-jarige verdachte uit Diemen is 
nog voortvluchtig. Er is vermoedelijk 650.000 euro aan subsidie ten onrechte uitgekeerd. 
 
Er zou gefraudeerd zijn met steunmaatregelen TOZO, NOW en TVL door valse aanvragen in 
te dienen. De voortvluchtige verdachte uit Diemen deed alsof hij dertien medewerkers in dienst 
had, terwijl het bedrijf in werkelijkheid waarschijnlijk niet actief was en de man niemand in 
dienst had.  
 
Ook zou een aantal van de zogenaamde werknemers valse loonstroken hebben gebruikt om 
een hypotheek te krijgen. Zij worden nog verhoord. Daarnaast heeft de Diemenaar 
waarschijnlijk bedrijven opgericht om de steunmaatregelen te misbruiken. 
 
De aangehouden man uit Almere zou de voortvluchtige als boekhouder hebben geholpen bij 
de vervalsingen in ruil voor een vergoeding. 
 
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kwam de verdachten op het spoor in een 
strafrechtelijk onderzoek na meerdere meldingen en informatie uit een politieonderzoek. Beide 
mannen worden naast de fraude verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. Hun 
woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht en er is beslag gelegd op 
administratie en computers, motoren, een auto, contant geld en buitenlandse 
bankrekeningen. Bron: AD, 11 mei 2021. 
 
Amsterdam UMC ontdekt mogelijk betere Covid-behandeling 
 
Onderzoekers van het Amsterdam UMC zijn een kansrijk medicijn voor de behandeling van 
Covid-19 op het spoor. Het gaat om het bestaande middel fostamatinib, dat het door corona 
op hol geslagen immuunsysteem van patiënten nog beter zou kunnen kalmeren dan de 
medicatie die nu gebruikt wordt. 
 
‘Fostamatinib’, achter die moeilijke naam gaat een geneesmiddel schuil dat de sterfte onder 
ernstig zieke Covid-patiënten mogelijk verder verlaagt dan de huidige middelen. Bij de 
behandeling speelt antistollingsmedicatie momenteel een grote rol. Daarmee worden 
bloedproppen in bijvoorbeeld longen en hersenen voorkomen. Ook ontstekingsremmers zijn 
van groot belang. Bron: AD, 11 mei 2021. 
 

Uber biedt korting aan voor ritten naar vaccinatiecentra 

Uber biedt vanaf woensdag korting aan voor klanten die via het taxiplatform in Nederland 
ritten boeken naar en van vaccinatiecentra. Het technologiebedrijf doneert daarnaast gratis 
ritten ter waarde van honderdduizend euro aan het Rode Kruis. 
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Mensen die naar een vaccinatiecentrum rijden met een Uber-taxi kunnen op maximaal twee 
ritten een korting krijgen van vijfentwintig procent. Ze kunnen een kortingscode invullen voor 
het gebied rond bekende vaccinatielocaties. Het techbedrijf gaat niet controleren of reizigers 
ook daadwerkelijk een prik hebben gehaald, of toevallig met korting naar een bestemming in 
de buurt konden. 

Bij de donatie aan het Rode Kruis hoort ook een samenwerking met Uber. De hulporganisatie 
krijgt ook het boekingsplatform van Uber ter beschikking gesteld, zodat de ritten van en naar 
vaccinatielocaties van de GGD goed geregeld kunnen worden. 

Vrijwilligers van het Rode Kruis helpen al langer met het vervoer naar 
vaccinatiecentra. Hulpbehoevenden, zoals kwetsbare ouderen die niet zelfstandig kunnen 
reizen, worden door de organisatie naar de locatie gebracht. Daar krijgen ze een inenting en 
worden ook weer thuisgebracht. Bron: AD, 12 mei 2021.  

Nederland koopt 60 miljoen coronavaccins voor 2022 en 2023 

Om ook de komende jaren het coronavirus te bestrijden, wil het kabinet voor 2022 en 2023 
ruim zestig miljoen doses vaccin extra inkopen, voornamelijk van BioNTech/Pfizer.  

Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) zojuist in een brief aan de 
Tweede Kamer. Het aantal is een schatting gebaseerd op de aanname dat iedereen opnieuw 
twee doses per jaar moet krijgen om goed beschermd te blijven in de toekomst. ‘Mocht blijken 
dat een effectieve bescherming ook bereikt kan worden bij toediening van slechts één (booster) 
vaccin, dan kan de behoefte aan vaccins dalen', schrijft de minister. Maar daarover is onder 
kenners nog geen consensus, dus neemt Nederland het zekere voor het onzekere, schetst de 
minister. Het prijskaartje van zeker honderden miljoenen euro's wordt binnenkort in 
vertrouwen met de Kamer gedeeld. 

Deskundigen gaan ervan uit dat het coronavirus de komende jaren blijft circuleren, een 
nieuwe coronaprik na de megacampagne van dit jaar wordt daarom niet uitgesloten, zeker 
met de komst van nieuwe varianten: ‘Bij het samenstellen van een vaccinportefeuille kies ik 
voor vaccins die zo goed mogelijk aanpasbaar zijn aan virusmutaties, op basis van 
verschillende technologieën en van meerdere leveranciers. Ten slotte vind ik het van belang 
om ook te kiezen voor producenten die bewezen betrouwbaar zijn in hun leveringen aan de 
EU'.  

Die laatste formulering lijkt een sneer naar AstraZeneca, die leveringen bleven lang grillig. De 
Jonge wil dus meeliften op het recent gesloten EU-contract met Pfizer voor de aanschaf van 
negenhonderd miljoen doses. Nederland kan aanspraak maken op vijfendertig miljoen doses 
voor twee jaar, en nog eens vijfendertig miljoen als de opties worden gelicht. Maar ook van 
andere fabrikanten komen nog miljoenen doses binnen.  

AstraZeneca: 75.000 doses minder besteld door huisartsen AstraZeneca heeft begin mei 
638.880 doses vaccins geleverd, die worden nu verdeeld onder huisartsen. Dit vaccin wordt 
voornamelijk gebruikt voor de leeftijdsgroep 60-65. 

Nadat bekend werd dat er bij het vaccin in zeldzame gevallen sprake kan zijn van een ernstige 
bijwerking kwamen er uit het hele land berichten dat veel mensen niet op kwamen dagen voor 
hun prikafspraak.  

Huisartsen in Gelderland en Zuid-Holland die nieuwe doses moesten bestellen voor cliënten 
van 60 tot 63 hebben ‘ongeveer 75.000 doses minder besteld dan eerder verwacht’, schrijft De 
Jonge nu ook in zijn brief. ‘Rond de 160.000 in plaats van 235.000'. Bron: AD, 12 mei 2021.  
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Janssen levert minder vaccins 

Mogelijk worden er minder vaccins van Janssen geleverd. Dat komt 
door productieproblemen bij de fabriek van moederbedrijf Johnson & Johnson in de 
Verenigde Staten, aldus demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de 
Tweede Kamer. 

Hij had deze maand gehoopt op een stabiele instroom van ongeveer een miljoen vaccins tegen 
het coronavirus. Maar zover is het niet gekomen. 

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA heeft onlangs een fabriek 
gesloten waar grondstoffen voor het vaccin van Janssen werden gemaakt. Er waren onder 
meer problemen met hygiëne. Johnson & Johnson gaat er nog wel van uit dat het dit jaar nog 
steeds de beloofde tweehonderd miljoen coronavaccins van Janssen aan de Europese Unie 
plus Noorwegen en IJsland zal leveren. 

Ook blijven de leveringen van farmaceut AstraZeneca onvoorspelbaar, aldus De Jonge. ‘De 
ene week zijn ze heel hoog, de andere week zijn er geen leveringen.' De EU is daarom 
een proces begonnen tegen het bedrijf. Bron: AD, 12 mei 2021.  

 

Foto uit januari 2020: avondspits op de A4. © ANP/ Peter Hilz 
 

Rekeningrijden en betalen per gram CO2 

Elektrische auto’s moeten de komende jaren forse subsidies krijgen om de vergroening van 
het wagenpark te versnellen. En er moet een vorm van rekeningrijden komen die gekoppeld 
wordt aan de CO2-emissie. Een brede coalitie van ANWB, Natuur & Milieu, Bovag, RAI, VNA 
en een bont gezelschap oud-politici presenteren vandaag een nieuw autobelastingplan 2022-
2030. 
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De kern is dat er veel meer goedkope – tot 40.000 euro – elektrische auto’s moeten worden 
verkocht waardoor er op den duur een betaalbare tweedehandsmarkt ontstaat. Na 2030, 
denken de plannenmakers, kan een belastingsysteem worden ingevoerd waarbij de 
automobilist per gereden kilometer belasting betaalt. Die wetgeving is ingewikkeld en de 
invoering tijdrovend. Er is bovendien nog niet nagedacht over de techniek om de kilometers 
te registreren. Bron: AD, 12 mei 2021. 

 

NS lokt met korting reiziger in de trein 

De NS wil door kortingen te geven op treinkaartjes reizigers weer terug in de trein krijgen. Ook 
komt de vervoerder met nieuwe abonnementen voor werkgevers, die de NS vanaf de zomer 
stapsgewijs wil lanceren. 

‘Door corona is er een aanzienlijk deel van onze vaste reizigers dat nu niet voor de trein kiest', 
legt bestuurslid Tjalling Smit uit. Het is voor de NS topprioriteit om hen weer terug in de trein 
te krijgen, zegt hij. ‘Dat doen we door onze dienstregeling op te schalen en door in te zetten 
op druktespreiding zodat reizigers een comfortabele reis hebben. Met deze nieuwe 
treinkaartjes maken we voor veel mensen de trein weer aantrekkelijk. Niet alleen voor 
forensen, maar ook voor dagjesreizigers.’ 

Zo introduceert de NS drie nieuwe kaartjes voor in de daluren, die ook bij andere 
treinvervoerders gebruikt kunnen worden. ‘We willen na corona afscheid nemen van 
de hyperspits en voorkomen dat iedereen op hetzelfde moment de trein neemt. Daarmee blijft 
spreiden van reizigers belangrijk', aldus Smit. Het gaat om een vroegboek-dalticket, 
een zesrittenkaart en het nieuwe groepsticket. 

Voor werkgevers, die abonnementen afsluiten voor hun medewerkers, zijn de reisproducten 
aangepast op het nieuwe reisgedrag. ‘Voorheen reisden veel mensen vijf dagen per week naar 
hun werk en konden wij daarom met vaste tarieven werken’, vertelt Smit. 'Omdat we nu weten 
dat thuiswerken een blijvertje is, willen werkgevers alleen betalen voor ritten die ook 
daadwerkelijk gemaakt worden.' Bron: AD, 12 mei 2021. 

Indiase coronavirusvariant in 44 landen 

De Indiase coronavirusvariant B.1.617 is tot nu toe al in 44 landen vastgesteld, meldt de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag. Het grootste aantal besmettingen met de 
variant buiten India is waargenomen in Groot-Brittannië, blijkt uit de analyse van ruim 4500 
monsters. De Indiase variant zou ook elf keer in Nederland zijn waargenomen, blijkt uit de 
data gepubliceerd op het platform GISAID. Coronavirusvariant B.1.617 werd in oktober voor 
het eerst waargenomen. 

Eerder liet de WHO al weten dat de mutatie, die besmettelijker lijkt, als wereldwijd 
probleem wordt gezien. Mogelijk is de variant ook iets resistenter tegen vaccins. Twee weken 
geleden waarschuwde de WHO nog niet te snel conclusies te trekken. De variant staat nu op 
eenzelfde lijst als de virussoorten ontdekt in Groot-Brittannië, Brazilië en Zuid-Afrika. Dit in 
eerste instantie omdat het zich sneller lijkt te verspreiden. 

Meerdere landen, waaronder ook Nederland, weren al weken vluchten uit India. In België is 
al iemand in een verpleeghuis overleden aan de gevolgen van de Indiase virusvariant. Het 
aantal besmettingen in India is in de afgelopen weken in hoog tempo gestegen. Bron: AD, 12 
mei 2021. 
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Bonus voor alle zorgmedewerkers 

Het demissionaire kabinet wil een bonus geven aan alle medewerkers in de zorg. Ze krijgen 
dan een netto-uitkering van 200 tot 240 euro, schrijft minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. 

Vorige maand kwam het kabinet met twee opties voor de bonus. Of net als vorig jaar een bonus 
voor alle medewerkers of een bonus alleen voor zorgmedewerkers die veel werken met corona. 
Zij zouden dan een bonus van netto vijfhonderd euro krijgen. 

De Jonge gaf al eerder aan een voorkeur te hebben voor het belonen van alle 
zorgmedewerkers. Wel is er een inkomensgrens. De bonus gaat naar medewerkers die 
maximaal twee keer modaal verdienen. 

Een voorstel van de ChristenUnie om de inkomensgrens voor een bonus te verlagen naar 1,5 
keer modaal ziet De Jonge niet zitten. ‘De gezamenlijkheid waarin alle zorgprofessionals hard 
werken binnen de sector vraagt om een onderlinge solidariteit. Dat brengt met zich mee dat 
ik een bredere doelgroep laat voorgaan op een beperkte stijging van het bonusbedrag', aldus 
de bewindsman. 

Op uiterlijk 15 juni moet het loket opengaan waar de bonus kan worden 
aangevraagd. Fysiotherapeuten en verloskundigen komen dit jaar ook in aanmerking voor 
een zorgbonus. Zij kregen hem vorig jaar nog niet. Ook schoonmakers, zzp'ers en 
uitzendkrachten kunnen weer een bonus krijgen. 

Vorig jaar werd een bonus van duizend euro uitgekeerd aan zorgmedewerkers. Dat kostte 
meer dan twee miljard euro. Dit jaar is zevenhonderdtwintig miljoen euro beschikbaar voor 
de bonus. Bron: AD, 12 mei 2021.  
 

NU’91 vindt zorgbonus pure minachting 
 
Pure minachting van verpleegkundigen en verzorgenden', vindt medische vakbond NU'91 de 
door het demissionaire kabinet in het vooruitzicht gesteld bonus van 200 tot 240 euro voor 
het zorgpersoneel.  
 
‘Hoe kan het kabinet nu nog ooit spreken over waardering voor deze beroepsgroep, als je eerst 
500 euro in het vooruitzicht stelt en dat nu opeens meer dan halveert’, vraagt Michel van Erp 
van de bond zich af.  
 
‘Mensen zijn teleurgesteld en boos over dit fooitje dat ze nu krijgen’, aldus Van Erp die de 
geloofwaardigheid van het kabinet ter discussie stelt. ‘Er wordt een gigantisch groot beroep op 
deze mensen gedaan. Ze houden de zorg draaiend.' Bron: AD, 12 mei 2021. 
 

Beroepsvereniging Verpleegkundigen: een bonus van 200 of 500 is allebei 
niets 
 
'Een bonus van 200 of 500  euro is allebei niets', zegt een woordvoerder 
van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland over de eenmalige 
zorgbonus die het zorgpersoneel in het vooruitzicht wordt gesteld. Het is niet genoeg. Volgens 
de beroepsvereniging moet er een structurele aanpassing in de zorg komen. 
 
‘Als je echt iets wil doen om goed zorgpersoneel vast te houden, te waarderen en te werven, 
heb je een structurele aanpassing nodig.’ Daarvoor zijn beteugeling van de werkdruk, een 
goede beloning en meer zeggenschap, voor zorgmedewerkers nodig. ‘Op dit moment is er 
een tekort van 40.000 mensen in de zorg. Als we zo doorgaan wordt dat een tekort van 
100.000.’ Bron: AD, 12 mei 2021. 
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Advies SER: geef zorgmedewerkers meer vrijheid, kansen en geld 
 
Zorgmedewerkers moeten vrijer kunnen werken, meer kansen krijgen om door te groeien en 
beter worden betaald. Dat adviseert de Sociaal Economische Raad (SER) op aanvraag van 
demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) de regering. De adviezen zijn 
het antwoord op de toenemende personeelstekorten in de zorgsector. 
Momenteel werken ruim 1,4 miljoen mensen in de zorg. Volgens de SER moeten daar de 
komende twee jaar zo’n 70.000 mensen bijkomen. De zorg kent echter een hoge uitstroom van 
personeel. Jaarlijks verlaten zo’n 110.000 mensen de sector, schreef een adviescommissie 
vorig jaar. 
 
Zorgmedewerkers zouden nu te veel lijden onder regel- en administratiedruk. Volgens de SER 
is het daarom van belang dat medewerkers meer zelf mogen bepalen wanneer ze wat doen. De 
autonomie van en het vertrouwen in zorgprofessionals vormen daar volgens de adviesraad de 
basis van. 
 
Ook moeten mensen in de zorg meer kansen krijgen zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld door 
extra scholing, waar nu vaak geen tijd voor is. Om medewerkers te behouden moeten 
stageplekken worden verbeterd en is het belangrijk dat het zorgprofessionals makkelijker 
wordt gemaakt hun werk-privébalans te bewaken. 
 
De salarissen moeten bovendien omhoog, hoewel zorgmedewerkers dat volgens een SER-
woordvoerder ,,echt niet het belangrijkst vinden’’. De salarissen van sommige 
zorgmedewerkers, zoals die van verpleegkundigen, moeten volgens de SER worden 
gelijkgetrokken met de markt. Nu zou het voor sommige zorgmedewerkers financieel nog te 
aantrekkelijk zijn om in het bedrijfsleven te gaan werken. 
 
FNV, dat meewerkte aan het rapport, noemt het advies ,,een goed en breed gedragen stap in 
de goede richting’’. Volgens de vakbond is er 2,25 miljard euro nodig om de zorglonen te 
verhogen en de werkdruk te verminderen. 
 
Beroepsorganisatie NU’91, ook onderdeel van de ad-hoc-commissie, is teleurgesteld over het 
rapport. De medische vakbond had verzocht concretere bedragen in het rapport op te nemen, 
maar dat is niet gebeurd. Volgens NU’91 moet er 2,5 miljard euro worden geïnvesteerd in, 
waar nodig, hogere zorgsalarissen en extra scholing en zeggenschap voor zorgmedewerkers. 
Bron: AD, 12 mei 2021. 
 

Meer klachten over geluidsoverlast 
 
Sinds de corona-uitbraak in Nederland is er flink meer geklaagd over geluidsoverlast. Dat 
concludeert dataplatform LocalFocus na een analyse van politiecijfers. De politie kreeg tussen 
maart 2020 en februari 2021 bijna 187.000 herriemeldingen, tegenover 120.000 in dezelfde 
periode het jaar ervoor. 
Dat betekent een stijging van ruim vijftig procent van het aantal meldingen in coronatijd. In 
alle provincies en gemeenten in Nederland is meer geklaagd over geluidsoverlast dan in het 
jaar ervoor. Ook is er in alle onderzochte maanden meer geklaagd dan dezelfde periode een 
jaar eerder. Augustus had met een toename van ruim zeventig procent veruit de hoogste piek, 
maar ook de eerste twee maanden van dit jaar lag het aantal meldingen bijna dubbel zo hoog 
dan het jaar ervoor, ziet LocalFocus. 
 
In de provincie Noord-Holland steeg het aantal overlastmeldingen met ruim tachtig 
procent het hardst. De luidruchtigste gemeente in coronatijd is gezien de meldingen 
Groningen, gevolgd door Den Helder, Zandvoort, Leiden en Utrecht. 
 
De meldingen die toenamen betroffen vooral geluidshinder in het algemeen, zoals herrie van 
buren of mensen op straat. Overlast door evenementen en horeca daalde tijdens de coronatijd. 
Bron: AD, 12 mei 2021. 
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Joseph Simon in zijn klimaatvriendelijke tuin in 't Harde. © Henri van der Beek 
 
 

Tegels eruit, groen erin: de klimaattuin maakt een razendsnelle opmars 
in Oost-Nederland 
 
Klimaatvriendelijke tuinen zijn sterk in opkomst. Steeds meer inwoners beseffen dat 
versteende tuinen niet meer van deze tijd zijn en gooien het roer radicaal om. ‘Ik geniet nu 
veel meer van mijn tuin.’ 
 
De achtertuin van Joseph Simon uit ’t Harde zag er kaal uit. Veel tegels, een klein beetje gras. 
Geen uitnodigende plek om te vertoeven en bovendien allesbehalve klimaatvriendelijk. 
 
Dat is nu wel anders. Vorig jaar onderging zijn achtertuin een metamorfose. De meeste tegels 
verdwenen, inheemse bloemen en struiken kwamen ervoor in de plaats. Looppaden zijn van 
schelpen of boomschors. Er is een composthoop voor tuinafval en de regenpijpen zijn 
afgekoppeld van het riool. De bijna 40.000 liter schoon regenwater dat jaarlijks op het dak 
valt, stroomt nu rechtstreeks naar de nieuw gegraven vijver in de achtertuin of de wadi in de 
voortuin. 
 
‘Het ziet er veel vriendelijker uit’, vertelt Simon. ‘Op warme dagen is het door het vele groen 
koeler in mijn tuin. En wanneer er een hoosbui valt, staat de tuin niet blank, maar zie je het 
water via overloopjes naar de vijver stromen. Erg leuk om naar te kijken, alsof je tuin tot leven 
komt.’ Bron: De Stentor, 12 mei 2021. 
 
Ook huisartsen maken zich zorgen over vaccinatiegraad in leeftijdsgroep 
60 tot 65 
 
Nog anderhalve maand, en dan moet iedereen die wil op zijn minst één prik hebben gehad. 
Ondertussen zijn veel zestigers nog niet tegen het coronavirus ingeënt, kampen huisartsen 
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met vaccinoverschotten en waarschuwen de GGD's voor lege prikhallen. Waarom zeggen we 
niet gewoon: wie een vaccin wil, kan een afspraak maken?  
 
Met verbijstering las Marion de Gruijl (61) maandagavond dat bij de GGD's lege prikhallen 
dreigen omdat te weinig mensen een vaccinatieafspraak maken. Van de 525.000 
zestigminners met medische indicatie die eind vorige week zijn uitgenodigd, hadden er tot 
gisteren slecht 180.000 een prikafspraak ingepland. Om te voorkomen dat prikmedewerkers 
op de 124 vaccinatielocaties komende week zitten te duimendraaien, heeft het RIVM maandag 
op stel en sprong 100.000 extra uitnodigingen verstuurd. Ook komende dagen gaan extra 
brieven de deur uit. En dan was er ook nog het nieuws over de oprichting van de website 
Prullenbakvaccin.nl, waar huisartsen die vaccins overhouden worden gekoppeld aan mensen 
die graag snel willen worden ingeënt. Bron: De Stentor, 12 mei 2021. 
 

Noodkreet CNV aan kabinet: ‘Aantal burn-outs tijdens pandemie 
verdubbeld’ 
 
Eenzaamheid, korte lontjes en werkstress. Achter de voordeur hebben thuiswerkers het 
tijdens de pandemie hard te verduren. Het aantal mensen dat kampt met burn-outklachten 
is volgens vakbond CNV sinds oktober vorig jaar zelfs verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek 
onder 2600 CNV-leden. Eén op de vijf daarvan zegt dicht tegen een burn-out aan te 
zitten. Zeven maanden geleden waren dat er 'slechts’ één op de tien.  
 
De cijfers schetsen een zorgelijk beeld. Bijna een op de drie werkenden zegt vaker te maken 
te hebben met onderlinge spanningen op de werkvloer. Zesendertig procent van de 
respondenten heeft meer last van werkstress naarmate de crisis langer duurt. Datzelfde 
percentage geeft aan steeds somberder te worden en tweeënveertig procent heeft minder 
plezier in het werk dat ze doen. 
 
In oktober vorig jaar trok CNV al aan de bel. Zo opperde de vakbond om de groei van het 
aantal burn-outs een halt toe te roepen door een psychisch noodhulpfonds op te richten. 
Hiermee zou crisishulpverlening verzorgd kunnen worden aan bedrijven. Aan die noodkreet 
is weinig aandacht besteed door de politiek, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. ‘We lobbyen ons 
drie keer in de rondte om ervoor te zorgen dat er actie ondernomen wordt.’ 
 
Politici zien en erkennen het probleem, zegt Fortuin. Maar daar blijft het volgens hem bij. ‘De 
politiek is nog niet zover dat ze ook boter bij de vis doen. Op het moment dat je het er met 
politici over hebt, zeggen ze te snappen dat er een probleem is.’ Maar verder dan dat komen 
de gesprekken niet, zegt de CNV-voorzitter. ‘Ze zien dat werkstress en burn-outklachten 
toenemen. Maar op het moment dat we geld vragen voor een oplossing als het noodhulpfonds 
wordt het oorverdovend stil. Er is geen antwoord op de vraag wat we aan dit probleem gaan 
doen.’ 
 
Volgens Fortuin kunnen we met z'n allen meer doen om dit probleem aan te pakken. ‘Met 
name de politiek is op dit moment nalatig’, zegt hij. ‘Werkgevers zijn er wat meer mee bezig. 
Ze kijken bijvoorbeeld hoe ze werknemers kunnen helpen om fijner thuis of op kantoor te 
werken. Maar het kan echt beter.’ Dit is ook vanuit de Arbowet bepaald, zegt hij. ‘Hierin staat 
dat de werkgever de verantwoordelijkheid heeft om voor een veilige en gezonde werkplek te 
zorgen. Dat gaat niet alleen om het ter beschikking stellen van de juiste bureaustoel, maar 
ook om mentale ondersteuning.’  
 
De CNV-voorzitter noemt de passiviteit van het kabinet een ‘vreemde manier van zuinig zijn’. 
Ook wanneer het coronavirus beter onder controle is, zal het ziektepercentage volgens Fortuin 
namelijk te hoog blijven. ‘Men denkt dat dit probleem wel overwaait zodra we allemaal 
gevaccineerd zijn’, zegt hij. ‘Maar dat is natuurlijk niet het geval. Mensen worden langdurig 
ziek en het aantal instromers in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, red.) 
loopt hoog op. Dat gaat maatschappelijk gezien ontzettend veel geld kosten.’ 
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Het kabinet mist volgens Fortuin een vooruitziende blik. ‘Dat we straks allemaal weer naar 
kantoor zouden kunnen, betekent niet dat dit ook echt gaat gebeuren’, legt hij uit. ‘Er zal meer 
hybride gewerkt worden, deels op kantoor en deels thuis. Dit vraagt om een andere aanpak 
en ondersteuning voor werknemers om burn-outs te voorkomen.’ 
 
Iedere sector heeft te maken met een stijging in het aantal burn-outklachten. ‘Je ziet de 
aantallen toenemen onder iedereen die thuis werkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
overheidssectoren, banken en verzekeraars. Noem maar op.’ Ook in de frontlinie zullen de 
gevolgen duidelijk zichtbaar blijven. ‘Er wordt in de zorg, productie en plekken als 
supermarkten alleen maar doorgewerkt’, zegt hij. ‘Als je maar lang genoeg te hard en te veel 
werkt, dan gaat het een keer fout.’ 
 
Werkgevers kunnen werknemers het beste helpen door proactief met hen in gesprek te gaan. 
‘Zij zouden aan werknemers moeten vragen waar zij hulp bij nodig hebben. Is er iets wat jij 
als werkgever voor hen kan betekenen? Die verantwoordelijkheid heb je in zo’n positie.’ 
 
Daarnaast spelen werknemers zelf ook een belangrijke rol in hun eigen welzijn. Er wordt 
langer doorgewerkt, mensen worden eenzamer en we krijgen een korter lontje. ‘Signaleer voor 
jezelf tijdig wanneer de werkdruk je teveel wordt’, aldus Fortuin. ‘Trek aan de bel. Probeer je 
lunchpauze niet over te slaan en niet buiten kantooruren door te werken. En zorg ervoor dat 
je er met je collega's over praat, zodat je sterker staat.’ Bron: AD, 12 mei 2021. 
 
Sportscholen verloren dertig procent van hun klanten 
 
Sportscholen verloren sinds het begin van de coronacrisis zo'n dertig procent van hun 
klanten, meldt brancheorganisatie NL Actief. Ze verwachten de komende maanden nog een 
tijd rode cijfers te schrijven, maar zien wel beterschap wanneer alle maatregelen vervallen. 
 
Als alles goed gaat, mogen sportscholen volgende week woensdag opnieuw de deuren openen. 
Zij het in groepen van maximaal twee personen, met reserveringen en maximaal dertig 
personen per ruimte. Uitbaters zijn blij dat ze weer aan de slag kunnen, maar verwachten de 
eerste maanden geen geweldige cijfers. 
 
‘Het punt waarop sportscholen break-even draaien ligt erg hoog omdat er veel vaste 
lasten moeten betaald worden’, zegt Ronald Wouters, algemeen directeur van NL Actief. ‘Bij 
de meeste fitnesszaken ligt dat op achthonderd klanten per maand en dat wordt moeilijk te 
halen op dit moment.’ Bron: AD, 12 mei 2021. 
 
 

‘Vaccineren fijn voor ons, maar zonder de andere landen werkt het niet’ 
 
De samenwerkende hulporganisaties openen vandaag Giro555 voor een Nationale Actie 
om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen. De ramp in India laat de verwoestende 
gevolgen van corona zien. Ook de situatie in Nepal baart hen grote zorgen. 'Sneller vaccineren 
is van levensbelang', stellen de organisaties. 

Giro555 roept Nederland op om in actie te komen, zodat ook mensen in kwetsbare landen op 
tijd kunnen worden gevaccineerd tegen corona. Vanochtend werd het startsein voor de actie 
gegeven in de vaccinatieruimte in de Jaarbeurs in Utrecht. 

‘Of je nou in Afrika, Europa of Azië woont, het is pas veilig wanneer iedereen gevaccineerd is’, 
aldus Suzanne Laszlo, actievoorzitter van Giro555, het samenwerkingsverband van 
hulporganisaties. ‘Alle ogen zijn nu gericht op India, maar we houden onze adem in over wat 
er de komende weken en maanden in andere landen kan gebeuren. We kunnen deze pandemie 
alleen overwinnen als er wereldwijd gevaccineerd wordt, ongeacht nationaliteit of inkomen.’ 
 
De wereld is geschrokken van de beelden in India. Door gebrek aan beademingsapparatuur 
stierven mensen op de stoep van het ziekenhuis. Dat lijkt allemaal verder weg dan het is, zegt 



228 

 

Arjan de Wagt, de Nederlandse coördinator van het voedingsprogramma van Unicef in India. 
Als andere landen de pandemie niet te boven komen, blijven de risico’s ook voor Nederland 
bestaan. 
 
Het is fijn dat westerse landen nu snel kunnen vaccineren en zich voorbereiden op een 
terugkeer naar de normale wereld’, aldus De Wagt. ‘Maar zonder de andere landen werkt het 
niet. Je moet iedereen in de wereld bereiken, wil je voorkomen dat er steeds weer nieuwe 
varianten opdoemen. Nu moet je dus zorgen dat mensen niet doodgaan. Heel simpel. Daarvoor 
heb je ademhalingsmachines nodig, daarvoor moet je vaccineren en moet je goede voorlichting 
geven. 
 
Vanuit Delhi laat hij weten dat zijn eigen afspraak voor een vaccinatie geen succes was. ‘Je 
kunt hier online een afspraak maken voor vaccinaties. Dat is prima. Maar er stond een lange 
rij voor het kliniekje waar de vaccinaties werden gedaan. Mensen hielden geen afstand, er 
waren weinig mondkapjes. Daarom ben ik weggelopen. Ik ga niet staan dringen voor een 
vaccinatie als ik dan mogelijk ook met een coronabesmetting thuiskom. We gaan het 
binnenkort nog eens proberen.’ 
 
Juist die ongecontroleerde run op vaccins geeft aan hoe lastig het is corona te bestrijden in 
een land met een gebrekkige gezondheidszorg en logistieke uitdagingen. Volgens De Wagt 
lijken de besmettingscijfers in Delhi en andere grote steden zich voorzichtig te stabiliseren. 
‘Maar ik maak me er zorgen over dat de besmettingen gaan verschuiven van de stedelijke 
voorzieningen naar het platteland. Want daar zijn de middelen veel 
beperkter.’ Zuurstofapparaten blijven nodig, evenals vaccins en goede voorlichting.  
 
De Wagt is minstens zo bezorgd over een ‘stille tragedie’ die zich al in veel arme landen voltrekt 
en waarvan de gevolgen op termijn enorm zullen doorwerken. ‘Waar ik bang voor ben, is dat 
veel kinderen in India al bijna een jaar niet naar school zijn geweest. Net leken die scholen 
weer open te gaan, maar voorlopig blijven ze nu gesloten. Er zijn miljoenen kinderen die 
waarschijnlijk nooit meer naar school zullen terugkeren, met name meisjes die ondertussen 
zijn gaan werken. We hebben ook gezien dat de immunisatie in verschillende gebieden tijdelijk 
gestopt is, dat de zorg voor zwangere vrouwen is opgeschort en ga zo maar door. 
 
Een voorbeeld: er is een overheidsprogramma waarin kinderen worden gewogen. Maar veel 
van de klinieken voor zwaar ondervoede kinderen zijn dichtgegaan omdat het personeel ziek 
is of nu wordt ingezet om corona te bestrijden. Het wegen en screenen van die kinderen vindt 
niet meer plaats. We weten dat de kindersterfte onder de 5 jaar voor twee derde ondervoeding 
als onderliggende factor heeft. Dat komt erop neer dat er elke dag negentienhonderd kinderen 
sterven aan ondervoeding. Wij zijn bang dat het erger wordt, omdat die basale zorg nu niet 
meer goed werkt. Door corona hebben veel mensen hier hun inkomsten verloren. Zij kunnen 
vaak geen gezondheidszorg meer betalen en ook geen goede voeding. Dat is een stille tragedie 
die nu broeit.  
 
‘Het zal nog wel even duren voordat iedereen gevaccineerd is. Je hebt het over 1,3 miljard 
mensen, in een zorgstelsel dat niet te vergelijken is met wat we in Nederland kennen. Het kan 
makkelijk nog een aantal jaren duren eer de zorg weer functioneert en eer mensen weer een 
inkomen hebben. Niemand ziet al die honderden kinderen die door dat alles zouden kunnen 
sterven, per dag.’ 
 
Bij uitzonderlijke rampen slaan de elf samenwerkende hulporganisaties de handen ineen 
onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen 
voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties 
achter deze Giro555-actie: Stichting Vluchteling, Cordaid, Care Nederland, Kerk in Actie, 
Oxfam Novib, Save the Children, Unicef, Nederlandse Rode Kruis, Plan Internationaal 
Nederland, Terre des Hommes en World Vision. De samenwerkende hulporganisaties laten 
vanaf vandaag hun eigen campagnes opgaan in Giro555. Bron: AD, 12 mei 2021. 
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Een miljoen euro voor Hermitage 
 
Een inzamelingsactie om de coronacrisis het hoofd te bieden, heeft Museum Hermitage 
Amsterdam bijna één miljoen euro opgeleverd. Er kwamen meer dan tienduizend giften 
binnen. De Hermitage is alle gevers 'zeer dankbaar'. De Hermitage Amsterdam, dat geen vaste 
collectie heeft en het moet hebben van exposities en zaalverhuur, heeft nooit structurele 
subsidie gekregen en vreesde eind van het jaar met een gat van ruim een miljoen euro te zitten 
als gevolg van de coronacrisis. Bron: AD, 12 mei 2021. 

 

 

Foto ter illustratie. Niet de moskee in kwestie. © jan zandee/fotoburo Bolsius 
 

 
Moskee in Woerden vlak voor Suikerfeest dicht vanwege 
coronabesmetting van imam 
 
Twee dagen voor het Suikerfeest is de moskee in Woerden acuut gesloten. Reden? De positief 
geteste imam heeft mogelijk een andere moskeebezoeker besmet of is door een bezoeker 
besmet geraakt. Het moskeebestuur roept haar leden op om uit voorzorg ook geen andere 
moskeeën te bezoeken. 
 
Een pijnlijk en zwaar besluit noemt het bestuur van het Islamitisch Cultureel Centrum 
Woerden de sluiting van de moskee. ‘Maar gezien de omstandigheden onvermijdelijk.’ 
 
Afgelopen zondag werd al duidelijk dat de imam positief testte op corona. Hoewel hij inmiddels 
weer aan de beterende hand is, bleek dinsdag dat nog twee moskeebezoekers besmet zijn met 
corona. ‘Eén daarvan is in direct contact geweest met onze imam dus het is aannemelijk dat 
daar een causaal verband tussen bestaat.’ De andere besmetting lijkt een op zichzelf staand 
geval te zijn. 
 
Omdat het moskeebestuur vermoedt dat er wellicht meer personen zijn besmet dan bij hen is 
gemeld, is besloten de moskee tot vrijdag 21 mei te sluiten. ‘Niemand wil het op zijn of haar 
geweten hebben dat er, door het niet tijdig ingrijpen, nog meer mensen besmet raken met deze 
gevaarlijke ziekte’, luidt de motivatie. Het bestuur roept op om geen andere moskeeën te 
bezoeken, zeker niet donderdag tijdens de viering van het Suikerfeest. Bron: AD, 12 mei 2021. 
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Midden juni start vaccinatieprogramma voor zeevarenden 
 
Medio juni start een vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Daarvoor komen alle 
zeevarenden in aanmerking die werken op zeeschepen onder Nederlandse vlag of 
in Nederlands beheer. Door de prikken kunnen mensen hun werk aan boord van zeeschepen 
wereldwijd veilig voortzetten, stelt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Er 
worden in termijnen ongeveer 49.000 Janssen-vaccins beschikbaar gesteld. Daarvan is één 
vaccinatie nodig. Dat is belangrijk, want zeevarenden brengen slechts een beperkte tijd door 
in Nederland. Bron: AD, 12 mei 2021. 
 

Storing in registratiesysteem in Japan 
 
Het Japanse vaccinatieprogramma krijgt een gevoelige klap te verwerken door een storing in 
het registratiesysteem. Het land heeft tot nu toe pas 2,8 procent van de bevolking ingeënt. De 
overheid wilde voor juli alle 36 miljoen ouderen een prik geven, maar het tempo gaan verder 
omlaag nu Japanners op veel plaatsen geen afspraak kunnen maken. Vaccinatieminister 
Taro Kono heeft de Japanners opgeroepen geduldig te zijn. 
 
Vooral in grote steden als Tokio, waar het aantal besmettingen dramatisch hoog blijft, zorgt 
de storing voor stagnatie. Het probleem zit bij de Amerikaanse aanbieder van cloud-
opslag Salesforce.com, dat van een 'grote verstoring' sprak. Inmiddels zou het euvel zijn 
opgelost, maar er gaan nu stemmen op om vaccineren zonder afspraak mogelijk te 
maken. Vooral bejaarden zouden moeite hebben om via het systeem een vaccinatie-afspraak 
te maken. 
 
Het crashen van het registratiesysteem is niet de eerste elektronische tegenslag die Japan te 
verduren krijgt. Eerder deden zich al problemen voor met de corona-traceerapp en met 
de database van het informatiesysteem dat ziekenhuizen gebruiken. Ook spelen krappe 
vaccinlevering en een tekort aan mankracht bij de vaccinatie de inentingscampagne parten. 
Minister Kono heeft beloofd het proces te zullen 'stroomlijnen. Bron: AD, 12 mei 2021. 
 

Vaccin AstraZeneca verdeeld onder huisartsen 
 
Farmaceut AstraZeneca heeft Nederland begin mei 638.880 doses van zijn vaccin geleverd, 
die worden nu verdeeld onder huisartsen. Dit vaccin wordt voornamelijk gebruikt voor de 
leeftijdsgroep 60-65.  
 
Nadat bekend werd dat er bij het vaccin in zeldzame gevallen sprake kan zijn van een ernstige 
bijwerking kwamen er uit het hele land berichten dat veel mensen niet op kwamen 
dagen voor hun prikafspraak. 
 
Huisartsen in Gelderland en Zuid-Holland die nieuwe doses moesten bestellen voor cliënten 
van 60 tot 63 hebben ‘ongeveer 75.000 doses minder besteld dan eerder verwacht’, schrijft De 
Jonge nu. ‘Rond de 160.000 in plaats van 235.000'. Bron: AD, 12 mei 2021. 
 

Vaccinatie biedt geen volledige garantie tegen besmetting met 

coronavirus 

Vaccinatie biedt geen volledige garantie tegen besmetting met het coronavirus, blijkt uit 
cijfers van het Outbreak Management Team. Van alle mensen die in april positief testten, 
was één procent volledig gevaccineerd. Nog eens twee procent had een eerste 
dosis ontvangen, maar liep het virus toch nog op. Van zeven procent van de besmette 
personen was de vaccinatiestatus onbekend. 
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Geen enkel vaccin biedt honderd procent bescherming, zover was al bekend bij aanvang van 
de inentingen.  Pfizer/BioNTech zou het risico op besmetting met vijfennegentig 
procent verlagen. Bij Janssen is dat zesenzestig procent. Het risico om ernstig ziek te worden 
vermindert na een prik van dit in Nederland ontwikkelde vaccin met vijfentachtig procent. 
Ook duurt het nog één tot twee weken per vaccin voor de maximale bescherming is bereikt. 
Bron: AD, 12 mei 2021. 
 

Boekingen voor vakantie naar buitenland verdubbeld 
 
Reisbureau Zoover zag het aantal boekingen voor een buitenlandvakantie de afgelopen 
dagen, in aanloop naar de coronapersconferentie van 
gisterenavond, verdubbelen. Gisteravond behaalde Zoover zelfs een nieuw record aan 
boekingen voor dit jaar, en ook vanochtend stromen nieuwe boekingen al binnen. 
 
De klantenservice van Zoover krijgt 'ontzettend veel vrolijke en opgeluchte bellers' aan de lijn. 
Vooral de vliegvakantie bestemmingen Griekse en Spaanse eilanden nemen snel toe in 
populariteit, de autovakantie bestemmingen Frankrijk en Noord Italië waren al populair maar 
stijgen nu ook flink qua boekingen en zoekopdrachten. Bron: AD, 12 mei 2021. 

 

Reisorganisaties bieden Mexicanen vliegreizen aan om daar vaccinatie 

te halen 

Wil je een coronaprik en heb je een Amerikaans visum? Neem dan contact met ons op', leest 
het in een Mexicaanse reisadvertentie. Reisorganisaties bieden Mexicanen vliegreizen aan 
naar de VS, om daar hun vaccinatie te halen, meldt persbureau Reuters.  De 
inentingscampagne in het zwaar getroffen land hapert, door gebrek aan vaccins. In buurland 
Amerika voltrekt zich echter een van 's werelds succesvolste. 

Vanuit Midden- en Zuid-Amerika trekken visumhouders daarom naar de Verenigde 
Staten om daar hun coronaprik te halen. Zelfs vanuit Argentinië trekken mensen naar het 
noorden om te worden gevaccineerd. De reisorganisaties boeken niet alleen de vlucht, 
maar regelen ook de prikafspraak, hotelverblijf en zelfs uitstapjes naar grote steden om te 
winkelen. 
 
De 66-jarige Gloria Sanchez en haar 69-jarige echtgenoot Angel Menendez namen in april 
het vliegtuig naar gokstad Las Vegas en kregen daar het Janssen-vaccin. ,,Ik vertrouw de 
gezondheidsdienst in Mexico niet'', zegt ze. ‘Als we niet naar de Verenigde Staten waren 
gegaan, had ik me hier beter gevoeld zonder vaccinatie.' Alleen het tonen van hun Mexicaanse 
paspoort was voldoende om de injectie te krijgen. 

‘We hebben er uiteindelijk maar een week vakantie van gemaakt en lekker geshopt en 
gegeten.' Volgens Reuters liggen de prijzen voor een vaccinatietrip, naar bijvoorbeeld Miami, 
naar schatting rond de 3400 dollar per persoon. Pakweg 2800 euro. 2000 dollar voor het 
ticket, 550 voor een week hotel, 500 voor autohuur en 350 aan voedsel. Het vaccin kost niets. 

Burgemeester Amsterdam in quarantaine 

Burgemeester Halsema van Amsterdam is uit voorzorg in quarantaine gegaan en werkt de 
komende dagen vanuit huis. Daartoe heeft ze besloten nadat ze een melding had gekregen 
van de CoronaMelder-app dat ze in de buurt is geweest van iemand die besmet was. Halsema 
heeft geen klachten. Ze heeft een eerste test gedaan en die was negatief, zegt haar 
woordvoerder. Morgen volgt een tweede coronatest. Bron: AD, 12 mei 2021.  
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Duitsers eisen voor hun beurt vaccinatie op 

In Duitsland worden mensen steeds ongeduldiger  en proberen voor hun 
beurt een coronavaccin op te eisen. Duitse huisartsen, die een grote rol spelen bij de 
inentingscampagne, ervaren steeds vaker druk en agressie. 

Zij moeten dagelijks in discussie met mensen die snel ingeënt willen worden, zegt 
vicevoorzitter Anke Richter-Scheer van de  Duitse huisartsenbond. Zo willen sommige 
Duitsers sneller dan gepland een tweede prik, vanwege hun vakantieplannen of de extra 
rechten die gevaccineerden hebben. 

Wie een prik heeft gehad, hoeft geen coronatestuitslag te overleggen bij bezoek aan een winkel 
of kapper. Ook weigeren sommigen het vaccin van AstraZeneca en eisen een ander middel. 
Een derde van de Duitse bevolking heeft inmiddels een eerste dosis vaccin ontvangen. Zo'n 
tien procent is helemaal gevaccineerd. Bron: AD, 12 mei 2021. 

In Duitsland worden quarantaineregels verregaand versoepeld 

De Duitse regering wil de quarantaineregels voor mensen die zijn ingeënt met een in Europa 
goedgekeurd coronavaccin verregaand versoepelen, meldt een ingewijde. Reizigers die volledig 
zijn gevaccineerd, hoeven op straks mogelijk niet meer in isolatie als ze naar Duitsland 
gaan. De autoriteiten hebben nog niet bevestigd dat het beleid wordt versoepeld, maar de 
politiek zou het wel hebben goedgekeurd. 

De quarantaineplicht zou ook komen te vervallen voor mensen met een negatieve 
testuitslag of personen die zijn hersteld na een coronabesmetting. Nederlanders die 
gevaccineerd zijn, gaan mogelijk niet profiteren van het nieuwe beleid. Dat zou 
namelijk geen betrekking hebben op mensen uit risicogebieden. Duitsland 
beschouwt Nederland als een zogeheten hoogincidentiegebied. Bron: AD, 12 mei 2021. 

Huisartsen krijgen vergoeding voor vaccineren 

Huisartsen krijgen een aanvullende vergoeding voor het extra werk dat ze hebben gekregen 
door de coronavaccinaties en de pauze met het vaccin van AstraZeneca, meldt de Landelijke 
Huisartsen Vereniging. Ze moesten door de onderbreking bijvoorbeeld patiënten afbellen en 
later, toen het prikken werd hervat, weer uitnodigen. 

‘De werkzaamheden van huisartsen voor de Covid-vaccinaties behelzen veel meer dan 
we vooraf wisten.' Ook voor het selecteren en uitnodigen van patiënten uit bepaalde medische 
risicogroepen, die met voorrang worden geprikt door de GGD of door teams die mensen thuis 
vaccineren, krijgen de huisartsen een extra bedrag. Bron: AD, 12 mei 2021. 

Frankrijk voert coronapas in 

Frankijk  voert mogelijk een coronapas in, waarmee mensen toegang krijgen 
tot festivals, sportwedstrijden en andere evenementen met meer dan duizend bezoekers. De 
regering wil deze 'gezondheidspas  gebruiken om de economie tijdens de pandemie weer veilig 
te heropenen. 

De pas, die na goedkeuring van het lagerhuis nog door het hogerhuis goedgekeurd moet 
worden, laat zien dat iemand is gevaccineerd tegen Covid-19, een negatieve testuitslag heeft 
of recent is hersteld na een besmetting. De regering hoopt de coronapas vanaf 9 juni in 
gebruik te nemen. Bron: AD, 12 mei 2021. 
 

Duizenden doktersassistenten willen helpen prikken, maar meerderheid 
hoort niets van GGD 
 
Duizenden doktersassistenten willen helpen bij het grootschalige vaccinatieprogramma, maar 
de meerderheid hoort niets van de GGD. Hun beroepsorganisatie is verbijsterd, omdat de 
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gemeentelijke gezondheidsdiensten vrijdag nog bekendmaakten dat er zesduizend vacatures 
zijn.  
 
Al sinds december heeft de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) mensen 
geworven die een steentje wilden bijdragen tijdens deze pandemie. ‘Bijna vijfduizend mensen 
hebben zich bij ons aangemeld’, vertelt NVDA-voorman Kees Gillis. ‘We hebben mensen 
gevraagd of ze wilden helpen prikken en akkoord zijn dat we hun gegevens delen met de GGD.’ 
Bron: AD, 12 mei 2021.    
 

Naura heeft alle volwassenen gevaccineerd 
 
Eilandstaat Nauru in de Stille Oceaan zegt een 'wereldrecord' te hebben neergezet in de strijd 
tegen het coronavirus. Het ministaatje heeft alle volwassenen - 7392 - een eerste 
dosis gegeven van een coronavaccin. Dat komt neer op ongeveer 108 procent van de volwassen 
bevolking, omdat ook buitenlanders een injectie krijgen. 

Grote zorgen hoefden de Nauruanen zich overigens niet te maken. Er zijn op het eiland zijn 
als een van de laatste plekken op aarde geen besmettingen gemeld. Via vaccinatiealliantie 
Covax kreeg Nauru het vaccin van AstraZeneca, waarmee in enkele weken alle volwassen 
eilandbewoners en een aantal gasten werd geprikt. 

Inwoners moeten nog wel een tweede prik krijgen voordat ze volledig zijn beschermd. Dat moet 
later dit jaar gebeuren. Nauru was met het prikrecord de ongeveer achttienduizend inwoners 
tellende eilandstaat Palau net te snel af. Daar heeft inmiddels zeven en negentig procent van 
de volwassenen een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Bron: AD, 12 mei 2021. 

Zeventien grote besmettingsclusters in Amsterdam na Koningsdag 

Alleen al in Amsterdam zijn volgens de GGD zeventien grote nieuwe besmettingsclusters 
gevonden die terug te leiden zijn naar Koningsdag. Dat zei demissionair premier Mark Rutte 
dinsdagavond tijdens de persconferentie.  

Rutte merkte op dat men zich steeds meer zorgen maakt over de coronacijfers, met name 
sinds Koningsdag. Die zorgen lijken terecht nu er grote clusters besmettingen zijn ontdekt in 
de hoofdstad. ‘Dan loopt het snel op,’ concludeerde hij. 
 
De clusters tonen het dilemma waar het kabinet voor staat bij het al dan niet versoepelen van 
de coronamaatregelen. Aan de ene kant is te zien dat er behoefte is aan ‘ruimte om dingen te 
doen’, aan de andere kant kan die ruimte leiden tot een hoger aantal besmettingen, zei de 
premier. 
 
Met het mooie weer wordt het onvermijdelijk heel druk of zelfs te druk om 1,5 meter afstand 
te houden, vooral in de winkelstraten. ‘Daar moeten we met elkaar op letten,’ aldus Rutte. ‘We 
willen niets liever dan ruimte geven aan de samenleving, maar we willen ook geen fouten 
maken, vlak voor de finish. Het is een balanceeract en dat blijft het ook.’ Bron: Het Parool, 11 
mei 2021. 
 

In Rusland is het aantal coronabesmettingen opgelopen tot 4.905.059 
 
In Rusland is het totale aantal coronabesmettingen opgelopen tot 4.905.059. Vandaag meldt 
het land 8217 nieuwe infecties met het virus, waaronder 2718 in hoofdstad Moskou. Nog 
eens 355 Russen kwamen te overlijden ten gevolge van Covid-19. Het officiële dodental staat 
nu op 114.331. Volgens het Russische bureau voor de statistiek, dat een eigen telling 
bijhoudt, komt het eerder rond de 250.000 sterfgevallen uit. Bron: AD, 12 mei 2021. 
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Bangladesh krijgt van China half miljoen doses van vaccin Sinopharm 
 
China geeft Bangladesh een half miljoen doses van het Sinopharm-vaccin cadeau om de 
tekorten in het land op te vangen. Sinds India de export van het daar 
geproduceerde AstraZeneca-vaccin heeft gestaakt, vanwege de nood in eigen land, zit 
Bangladesh met de handen in het haar. Van de dertig miljoen bestelde doses die voor juni 
werden verwacht, zijn er slechts zeven miljoen geleverd. 
 
Bangladesh telt honderdzestig miljoen inwoners en heeft het toedienen van eerste 
coronaprikken al uit moeten stellen. Het land zit met smart te wachten op nieuwe leveringen 
om honderdduizenden anderen hun noodzakelijke tweede prik te geven. Om niet alleen van 
AstraZeneca afhankelijk te zijn, heeft de overheid al een deal met de Russen gesloten om het 
vaccin Sputnik-V in eigen land te mogen produceren. Bron: AD, 12 mei 2021. 
 

Huisartsen veel gebeld door mensen die prullenbakvaccin willen’ 
 
Huisartsenpraktijken worden de afgelopen dagen veel gebeld door mensen die een 
overgebleven vaccin tegen het coronavirus willen. Via de site prullenbakvaccin.nl moet worden 
voorkomen dat vaccindoses ongebruikt weggegooid worden. De site trekt momenteel ongeveer 
zeventigduizend bezoekers per uur. ‘Mensen staan te springen om een vaccin, Nederland wil 
heel graag gevaccineerd worden.’  
 
Dat zegt Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie aan het academisch ziekenhuis Amsterdam 
UMC en een van de initiatiefnemers van Prullenbakvaccin.nl. Op die site kunnen mensen die 
gevaccineerd willen worden, zien of een praktijk bij hen in de buurt vaccindoses over heeft. 
De initiatiefnemers weten niet hoeveel mensen inmiddels zo zijn gevaccineerd, en hoeveel 
vaccindoses dus niet hoefden te worden weggegooid. 
 
Het ministerie van Volksgezondheid noemde de site eerder ‘een sympathiek, maar geen 
verstandig idee’. Er zou weinig spillage zijn en het ministerie heeft liever dat artsen bij het 
RIVM aangeven als er vaccin over is. ‘De vaccins zijn ook van het RIVM, zij bepalen de 
verdeling en waar welk vaccin wordt ingezet op aanwijzing van de minister. Dit is niet aan 
anderen’, zei een woordvoerder eerder tegen deze site. 
 
Daar hebben veel huisartsen en mensen die gevaccineerd willen worden vooralsnog geen 
boodschap aan. Vanwege de grote interesse is de site gisteren iets aangepast. Op de landkaart 
van Nederland staan alleen nog de locatiegegevens van huisartsenpraktijken die aangeven dat 
ze vaccins beschikbaar hebben. Die kleuren blauw. Deelnemende praktijken zonder 
beschikbare doses zijn oranje en staan alleen vermeld als bijvoorbeeld ‘locatie #9'. 
 
Volgens Schijven zijn meer dan honderd locaties inmiddels aangemeld voor de site. Alle 
aangemelde praktijken worden afzonderlijk benaderd om te controleren of de aanmeldingen 
echt zijn en ze inderdaad overblijvende vaccins willen aanbieden. Hoeveel praktijken 
daadwerkelijk deelnemen, is nog niet bekend, en dat kan per dag wisselen. De bevestigde 
deelnemers op de site zijn verspreid over het hele land, van Friesland tot Limburg en van 
Groningen tot Zeeland. 
 
De site houdt zich aan het vaccinatieprogramma van de overheid, benadrukt Schijven. ‘Het is 
niet zo dat mensen recht hebben op een vaccin. Als jij om wat voor reden dan ook niet wilt 
wachten tot je wordt uitgenodigd, kun je een poging wagen voor een restvaccin. De huisarts 
zal dan samen met jou nagaan of hij of zij je dat wil toebedelen. Uiteindelijk is het aan de 
huisarts in samenspraak met de persoon. Het kan dus ook zo zijn dat iemand anders de prik 
krijgt. Wij proberen alleen overgebleven vaccins te redden van de prullenbak.’ Bron: AD, 12 
mei 2021. 
 

WHO bekijkt productie Vietnamees vaccin mRNA 
 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO neemt een aanbod van een niet nader 
genoemde Vietnamese vaccinproducent, om mRNA-vaccins voor Zuidoost-Azië te gaan maken 
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en verdelen, in ogenschouw. mRNA-vaccins zoals die van Pfizer/BioNTech zetten het lichaam 
ertoe aan eiwitten te produceren die overeenkomen met die van een virus en zorgen daarmee 
voor een afweerreactie.  
 
Vietnam liet de WHO gisteren weten de 'grootschalige productie' van mRNA-vaccins op zich te 
willen nemen. De daarvoor know-how over zo'n vaccin, zal uit het buitenland moeten komen. 
Vietnam kampt zelf met tekort aan geleverde vaccins. ‘Als Vietnam de productie van mRNA-
vaccins op zich wil nemen, zal het een bijdrage leveren aan de uitrol in eigen land en de regio', 
aldus een WHO-woordvoerder. Bron: AD, 12 mei 2021.  
 

Wereldleiders schuld miljoenen doden coronapandemie 
 
Als wereldleiders sneller hadden gereageerd, had de coronapandemie wereldwijd geen 
miljoenen levens gekost. Dat is de strekking van een onafhankelijk onderzoek dat werd 
gedaan in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 
 
De virusuitbraak in China kon door een 'giftige cocktail' van factoren uitgroeien tot een 
'catastrofale crisis' voor de mensheid, concludeert het Independent Panel for Pandemic 
Preparedness and Response (IPPPR'). 
 
De wereldleiders krijgen er danig van langs in het rapport. Het ontbrak hen aan leiderschap, 
klinkt het. De experts omschrijven de coronacrisis als het 'Tsjernobyl-moment' van 
de eenentwintigste eeuw, verwijzend naar de kernramp in Oekraïne uit 1986.  
 
Door een gebrek aan geld en interesse zijn bij de voorbereiding, in februari vorig jaar, kansen 
verloren gegaan om de pandemie af te wenden. Landen zouden hebben gewacht op wat komen 
ging. Op elk punt zouden ze steken hebben laten vallen. 
 
‘Sommige landen hebben afgewacht tot ic's vol begonnen te stromen’, aldus voorzitter van het 
onderzoekspanel Helen Clark, tevens voormalig premier van Nieuw-Zeeland. ‘Toen was het te 
laat om de impact van de pandemie te voorkomen.’ 
 
De WHO zelf zou te zwak zijn geweest om een vuist te maken en niet genoeg tegengas hebben 
gegeven aan landen een pandemie onderschatten. Jarenlang werd opgeroepen 
om maatregelen te nemen, maar daar werd onvoldoende mee gedaan. 
 
Volgens het IPPPR had de WHO al op 22 januari groot alarm kunnen slaan, door een 
internationale noodsituatie uit te roepen. Dat gebeurde pas acht dagen later. Het duurde tot 
maart voordat de WHO over een pandemie sprak.  Bron: AD, 12 mei 2021.  
 

Zuid-Amerika smeekt om vaccins: coronagolf eist recordaantallen doden, 
veel jongeren slachtoffer 
 
Veel Zuid-Amerikaanse landen hebben al weken te maken met recordaantallen 
coronapatiënten en -doden. De zorg kraakt, vaccinatie zou een deel van de oplossing kunnen 
zijn maar verloopt traag. Daarbij zijn ook jongeren steeds vaker het slachtoffer van Covid-19. 
 
Brazilië rouwt dezer dagen om de man die het hele land meer dan vijftien jaar liet lachen. De 
populaire en door vrijwel iedereen geliefde komiek en acteur Paulo Gustavo overleed een week 
geleden aan de gevolgen van Covid-19, nadat hij sinds 13 maart werd verpleegd in een 
ziekenhuis in Rio de Janeiro. Het land brulde om zijn voornaamste personage, Dona Hermínia, 
een typisch Braziliaanse vrouw met krulspelden en scherpe meningen. Gustavo’s films met 
zijn alter ego in de hoofdrol zijn de grootste kassuccessen in de Braziliaanse bioscoophistorie. 
In het land waar moeders heilig zijn, domineerden foto’s van Dona Hermínia zondag de 
Moederdag-wensen op sociale media. Bron: AD, 12 mei 2021. 
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Dalende cijfers ziekenhuisopnames 

Het is nog altijd gigantisch druk in ziekenhuizen maar de dalende trend van het aantal 
nieuwe ziekenhuisopnames lijkt door te zetten. Dat is gunstig, aldus ziekenhuisbaas Ernst 
Kuipers in een bijpraatsessie met Tweede Kamerleden. Bron: AD, 12 mei 2021.  

Internationale aanpak coronacrisis schoot ernstig tekort, pandemie had 

vermeden kunnen worden 

Internationale onderzoekers hebben een vernietigend oordeel geveld over de wijze waarop de 
wereld de coronapandemie aanpakte. De virusuitbraak in China kon door een ‘giftige cocktail’ 
van factoren uitgroeien tot een ‘catastrofale crisis’ voor de mensheid, concludeert het 
Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR). 

De experts omschrijven de coronacrisis als het ‘Tsjernobyl-moment’ van de eenentwintigste 
eeuw, een verwijzing naar de kernramp in Oekraïne uit 1986. Ze stellen dat wetenschappers 
jarenlang hebben opgeroepen maatregelen te nemen om de mensheid te beschermen tegen 
een pandemie. Daar zou onvoldoende mee zijn gedaan. 

Lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vroegen ongeveer een jaar geleden om 
het onderzoek van het IPPPR. Dat panel bestaat onder meer uit politieke zwaargewichten als 
oud-premier Helen Clark van Nieuw-Zeeland en Nobelprijswinnares Ellen Johnson Sirleaf, de 
voormalige leider van Liberia. 

De conclusies van de onderzoekers liegen er niet om. Instellingen hebben volgens het panel 
nagelaten om burgers te beschermen tegen een pandemie die leidde tot ruim drie miljoen 
doden. Als wereldleiders sneller hadden gereageerd, had de coronapandemie wereldwijd geen 
miljoenen levens gekost.  

Door een gebrek aan geld en interesse zijn bij de voorbereiding, in februari vorig jaar, kansen 
verloren gegaan om de pandemie af te wenden. Landen zouden hebben gewacht op wat komen 
ging. Op elk punt zouden ze steken hebben laten vallen. ‘Sommige landen hebben afgewacht 
tot ic’s vol begonnen te stromen’, aldus voorzitter van het onderzoekspanel Helen Clark, tevens 
voormalig premier van Nieuw-Zeeland. ‘Toen was het te laat om de impact van de pandemie 
te voorkomen.’ 

De wereldleiders krijgen er danig van langs in het rapport. Het ontbrak hen aan leiderschap. 
De WHO zelf zou te zwak zijn geweest om een vuist te maken en niet genoeg tegengas hebben 
gegeven aan landen die het virus onderschatten. 

Als er geen hervormingen worden doorgevoerd, zal het ook in de toekomst niet lukken om zo’n 
gezondheidscrisis te voorkomen. Bron: De Stentor, 12 mei 2021.  

In VK onderzoek naar aanpak coronavirus 

De Britse premier Boris Johnson kondigt een onderzoek aan naar de aanpak van het 
coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt vooral gekeken naar het handelen van de 
overheid. Waarschijnlijk begint het onderzoek in de lente van 2022. 

‘Alle belangrijke aspecten van de strijd tegen het coronavirus worden onderzocht’, aldus 
Johnson. Het onderzoek begint waarschijnlijk pas volgend jaar, omdat de premier vreest dat 
er nog een stijging in het aantal besmettingsgevallen en doden kan komen in het najaar. Ook 
met het oog op eventuele nieuwe coronamutaties. ‘Wij willen mensen die strijden tegen het 
coronavirus niet afleiden als ze hun werk nog moeten doen.’ 

Het Verenigd Koninkrijk is in Europa, ondanks het hoge vaccinatietempo, een van de zwaarst 
getroffen landen door het virus. Zeker 127.000 mensen overleden kort na een 
positieve coronatest.  
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De aankondiging van Johnson komt vlak na een snoeihard rapport waarin wereldleiders 
kritiek krijgen op hun handelen tijdens de pandemie. Bron: AD, 12 mei 2021. 
 

Europese Commissie voorspelt ruime economische groei: ‘Schaduw van 
covid-19 trekt weg’ 
 
De economische groei in de eurolanden loopt dit én volgend jaar op naar ruim vier procent. 
Daarmee zit de bedrijvigheid in de lidstaten eind 2022 weer op het pre-coronapeil, zo blijkt uit 
de economische voorjaarsramingen die de Europese Commissie vanmorgen presenteerde. 
 
‘De schaduw van covid-19 trekt weg’, zei Commissaris Gentiloni (Economie) in een toelichting 
op de ramingen. ‘Na een zwakke start begin dit jaar, voorzien we sterke groei in zowel 2021 
en 2022.’ Dit jaar zal de groei in de 19 eurolanden gezamenlijk 4,3 procent bedragen, een half 
procent meer dan in februari werd voorspeld. Volgend jaar houdt de Commissie rekening met 
4,4 procent groei. De economische opleving volgt op een ongekende krimp met 6,6 procent in 
2020. 

Voor België raamt de Commissie de groei dit jaar op 4,5 procent en volgend jaar op 3,7 procent. 
De sterkste groeiers dit jaar zijn volgens de Commissie Spanje (5,9 procent) en Frankrijk (5,7 
procent), landen die in 2020 de hardste economische klappen kregen. 

De economieën groeien dit jaar weer omdat de vaccinatiecampagnes in de EU-landen op stoom 
komen. Regeringen versoepelen de restricties, waardoor bedrijven weer volop kunnen draaien. 
Vooral voor de toeristische en kunstsector, de horeca en beroepen in de dienstverlening is dit 
van groot belang. 

Het economisch herstel wordt volgens de Commissie aangejaagd door consumptieve uitgaven 
van de burgers, door de aantrekkende export en hoge publieke en private investeringen. 

De overheidsuitgaven zitten volgend jaar op het hoogste peil in tien jaar, stelt de Commissie. 
Regeringen hebben de financiële teugels losgelaten, mede omdat de Europese begrotingsregels 
in 2020 en 2021 tijdelijk zijn opgeschort. Ook heeft de EU een herstelfonds van 750 miljard 
euro klaargezet, de effecten van die investeringen zijn meegenomen in de economische 
voorspellingen. 

De Commissie waarschuwt dat haar ramingen gepaard gaan met de nodige onzekerheden. Zo 
kunnen nieuwe coronavarianten leiden tot een vierde besmettingsgolf met nieuwe restricties 
die de groei afzwakken. Minder groei is ook waarschijnlijk als de vaccinproductie tegenvalt. 
De Commissie waarschuwt ook voor een voortijdig afbouwen van de nationale 
steunmaatregelen. 

De hogere overheidsuitgaven en lage groei in het vorige jaar jagen de begrotingstekorten op. 
Voor de eurozone bedraagt het gemiddelde tekort dit jaar 8 procent, ruim boven de toegestane 
3-procentgrens. Volgend jaar daalt het tekort naar 3,8 procent. België zit hier met 7,6 procent 
(2021) en 4,9 procent (2022) ver boven. 

De gemiddelde staatsschuld in de eurozone raamt de Commissie op 102,4 procent (2021) en 
100,8 procent (2022). Griekenland heeft de hoogste staatsschuld (208,8 procent), gevolgd door 
Italië (159,8 procent). Bron: De Morgen, 12 mei 2021. 

Vrouw die Van Dissel bedreigde veroordeeld tot vier weken cel 

Een vrouw die RIVM-directeur Jaap van Dissel op internet heeft bedreigd, is woensdag 
veroordeeld tot een celstraf van vier weken waarvan twee weken voorwaardelijk met een 
proeftijd van twee jaar. De politierechter in Den Haag sprak van een zeer ernstige bedreiging. 

Er was een celstraf geëist van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Dieuwke P. had in 
een groepsapp van berichtendienst Telegram opgeroepen tot het plegen van geweld tegen de 
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RIVM-directeur. In die chat werd ook diens huisadres gedeeld en opgeroepen om ‘met 
bakstenen’ naar de verjaardag van de RIVM-directeur te gaan.  

De 53-jarige vrouw uit Terneuzen had in de chatgroep met ruim 200 leden foto’s en video’s 
geplaatst van een Nederlandse vlag waarop ze had geschreven dat Van Dissel een pedo is. Die 
vlag werd in brand gestoken. ‘Dat is uitermate bedreigend’, zei de politierechter. De vrouw zat 
al twee weken in voorlopige hechtenis en hoeft nu niet terug de cel in. 

P. gelooft in de complottheorie dat er een satanistisch en elitair pedonetwerk bestaat, waar 
Van Dissel ook toe zou behoren. Op vragen van de rechter waarom ze in de chatgroep zat en 
waar ze al dan niet in gelooft, wilde ze geen antwoord geven. Wel benadrukte ze dat het nooit 
haar bedoeling was iemand te bedreigen. Ze is het alleen niet eens met hoe het nu gaat in 
Nederland, vertelde ze de rechter. 

P. is een keer bloemen gaan leggen op een begraafplaats in Bodegraven, een belangrijke locatie 
voor deze complotdenkers. Zij denken dat daar mensen begraven liggen die het slachtoffer zijn 
van een satanistisch pedofielennetwerk waar de complotdenkers in geloven. Nabestaanden 
van de overledenen hebben met klem tegengesproken dat er verdachte omstandigheden bij 
het overlijden waren en vinden het heel erg dat ze onderdeel uitmaken van een complot. Ook 
bij Van Dissel thuis zijn ooit bloemen bezorgd, met daarop de namen van personen die hij zou 
hebben vermoord volgens complotdenkers. 

Namens Van Dissel sprak Hans Brug, directeur-generaal van het RIVM, in de rechtbank. Hij 
gaf aan dat aan het incasseringsvermogen van het RIVM een grens zit. ‘Het RIVM kan echt 
wel tegen een stootje. We gaan kritische geluiden niet uit de weg, integendeel. Echter, de zaak 
van vandaag gaat verder, het richt zich nu tegen één persoon.’ Volgens hem zijn er ‘grenzen 
aan wat te accepteren is’. 

Het politieonderzoek naar de Telegram-groep loopt nog door. Meer aanhoudingen worden niet 
uitgesloten, zei de officier van justitie. De politierechter in Den Haag behandelt woensdag ook 
nog de zaak van een andere vrouw die in de chatgroep zat. Geertruida T. wordt ook verdacht 
van opruiing en bedreiging. 

Van Dissel en het RIVM deden al lange tijd geleden aangifte. Sinds hij door de coronacrisis 
een bekende Nederlander werd, is hij ook vaak doelwit van allerlei complotdenkers: van 
mensen die niet geloven in corona of denken dat daar allerlei duistere plannen achter 
schuilgaan tot mensen die beweren dat Van Dissel deel uitmaakt van een satanistisch 
pedonetwerk.  

Die laatste, nergens op gebaseerde beschuldiging kwam eerder dit jaar pijnlijk aan het licht 
toen in Bodegraven ineens massaal bloemen werden gelegd bij een graf van een zogenaamd 
slachtoffer van dat pedonetwerk van ‘hooggeplaatste mensen’. Die bloemleggerij was weer het 
gevolg van een verhaal van een ex-inwoner van Bodegraven die op internet sinds enige tijd de 
naam van Van Dissel noemt in zijn verhalen over pedonetwerken.  

Van het bestaan van zo'n netwerk is geen flinter bewijs. En al helemaal niet van een relatie 
tussen Van Dissel en de overledene in dat graf in Bodegraven. Van Dissel deed aangifte. Bron: 
De Stentor, 12 mei 2021. 

De helft van de basisscholen heeft nog steeds geen zelftesten ontvangen 

De helft van de 6700 basisscholen heeft nog geen zelftesten ontvangen, terwijl het Ministerie 
van Onderwijs van plan was alle coronatesten deze week onder scholen verdeeld te 
hebben. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) vindt het teleurstellend. ‘De testen lagen 
bijna nog eerder in de supermarkt dan op school.’ 

Volgens AVS had het ministerie beloofd om voor 11 mei alle basisscholen te voorzien van 
coronazelftesten voor hun docenten. Maar door een vertraging in een levering is dit niet gelukt. 
Het ministerie verwacht aan het eind van deze week negentig procent van alle testen bezorgd 
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te hebben. Volgende week zullen alle basisscholen de testen voor docenten ontvangen hebben, 
volgens het ministerie. 

‘Het ministerie deed tien werkdagen over het bezorgen van vijftig procent van de testen’, zegt 
een woordvoerder van AVS. ‘Nu willen ze de rest van de testen binnen een paar dagen geleverd 
hebben.’ De woordvoerder vindt dat het onderwijs hoger op het prioriteitenlijstje van het 
demissionair kabinet moet komen. ‘Eigenlijk zouden ze alle leraren moeten vaccineren, net 
zoals het zorgpersoneel. Onderwijzers komen lopen veel risico doordat ze met zoveel kinderen 
in aanraking komen.’ 

De AVS gaat volgende week een onderzoek doen naar het gebruik van zelftesten op de 
basisscholen die de testen wel ontvangen hebben. ‘We horen dat sommige scholen ze niet 
gebruiken, omdat je de test alleen preventief kan gebruiken.’ De basisscholen zien volgens de 
woordvoerder het nut van een preventieve test niet in, als je alleen de docent en niet de rest 
van de klas kan testen. Bron: AD, 12 mei 2021. 

UWV heeft na 1 week 12.000 aanvragen ontvangen voor steun 

ondernemers 

Uitkeringsinstantie UWV heeft na één week 12.000 aanvragen binnen voor de vijfde periode 
waarin ondernemers financiële steun voor hun loonkosten kunnen aanvragen. Het is daarmee 
de rustigste eerste week na opening van een nieuw loket voor de zogeheten Tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), meldt het UWV. 

In de eerste week van de vierde NOW-periode was het veel drukker. Toen kwamen in de eerste 
week 34.000 aanvragen voor loonsubsidies binnen. 

Werkgevers kunnen sinds vorige week donderdag een aanvraag indienen voor de vijfde NOW-
periode, die de maanden april tot en met juni bestrijkt. Ondernemers hebben tot en met 30 
juni de tijd voor zo'n verzoek. De eerste 957 werkgevers hebben volgens het UWV een 
voorschot ontvangen voor een totaalbedrag van achtentwintig miljoen euro. 

De voorwaarden in deze periode zijn dezelfde als bij het voorgaande pakket. Om in aanmerking 
te komen moeten werkgevers minimaal twintig procent omzetverlies kunnen aantonen over 
een periode van drie maanden. De overheid vergoedt maximaal vijfentachtig procent van de 
loonkosten. Dit gebeurt bij ondernemingen waar door de coronacrisis alle inkomsten zijn 
weggevallen. 

De regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een grote ontslag- en 
faillissementsgolf als gevolg van de coronapandemie te voorkomen. Dat daar veel behoefte aan 
was, werd al snel duidelijk. In de eerste week van de zogenoemde NOW 1.0 kwamen 79.000 
aanvragen binnen. Bron: AD, 12 mei 2021. 

Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is in een dag fors gedaald. Ziekenhuizen 
behandelen nu 2345 mensen. Dat is het laagste aantal sinds 4 april. 

Er liggen 135 coronapatiënten minder in de ziekenhuizen dan gisteren. Dat is de grootste 
daling in een dag sinds 1 januari. In minder dan twee weken tijd zijn meer dan 350 
ziekenhuisbedden vrijgekomen. 

Vooral op verpleegafdelingen komen veel bedden vrij. Op die vleugels liggen nu 1607 
coronapatiënten, 125 minder dan op dinsdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive 
cares daalde met tien naar 738. Het is de zevende achtereenvolgende dag waarop het aantal 
ic-patiënten met corona daalt, en dat is sinds februari niet meer gebeurd. 
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Ook het aantal nieuwe opnames daalt. In de afgelopen 24 uur zijn 249 coronapatiënten op 
een verpleegafdeling of intensive care beland. Volgens cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben ziekenhuizen in de afgelopen zeven 
dagen 1800 nieuwe patiënten opgenomen. Dat komt neer op gemiddeld 257 mensen per dag, 
en dat is het laagste peil sinds 22 maart.  

Het aantal nieuwe coronabesmetting is vandaag opnieuw gedaald. Er zijn in de afgelopen 24 
uur 7.336 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 461 minder dan gisteren. 
Gisteren nam het aantal ook af, met 1421. De daling zet dus door, maar neemt wel af. Bron: 
AD, 12 mei 2021. 

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen van de afgelopen week is woensdag verder gedaald 
tot het laagste peil sinds eind maart. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 
gemiddeld 6604 besmettingen per etmaal. 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend telde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 6422 nieuwe coronagevallen. Dat zijn er wel 864 meer dan dinsdag. Maar op 
maandagen en dinsdagen zijn er doorgaans minder positieve gevallen dan later in de week. 
Dat komt doordat in de weekenden minder mensen zich laten testen op het 
coronavirus. Vergeleken met vorige week woensdag daalde het aantal positieve tests afgelopen 
etmaal met 832. 

Het aantal vastgestelde coronadoden steeg het afgelopen etmaal met zestien. Dat wil niet 
zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt 
overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Dinsdag werden 44 overlijdens 
geregistreerd. 

In Rotterdam kregen afgelopen etmaal de meeste mensen een positieve testuitslag, in totaal 
365. Amsterdam telde 283 nieuwe gevallen en Den Haag 189. Ook in Utrecht (131) 
en Tilburg (117) kwamen relatief veel nieuwe coronabesmettingen aan het licht. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,6 miljoen mensen in Nederland positief getest. 
Van meer dan 17.400 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Bron: AD, 12 mei 
2021.  

Het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag praktisch gelijk aan dat van 
gisteren. In totaal werden 557 nieuwe coronagevallen gemeld, tegen 551 gisteren. Putten valt 
vandaag op in ongunstige zin, het aantal besmettingen schoot in de Veluwse gemeente 
omhoog van 16,6 naar 103,7 gevallen per 100.000 inwoners. 

Hoewel het aantal besmettingsgevallen over het gehele gebied dus nagenoeg gelijk is, zijn 
tussen de afzonderlijke regio's wel flinke verschillen te zien. In Flevoland steeg het aantal 
positieve tests van 86 gisteren naar 133 vandaag en ook in Noord- en Oost-Gelderland was 
een lichte stijging: van 254 naar 265. In IJsselland daarentegen daalde het aantal 
besmettingsgevallen van 211 gisteren naar 159 vandaag. 

Kijkend naar de afzonderlijke gemeenten valt naast Putten ook de gemeente Staphorst op. 
Hier ligt het aantal besmettingen nog steeds relatief hoog, al lijkt wel de daling ingezet te zijn. 
Gisteren lag het aantal positief geteste inwoners nog op 122,5 per 100.000 inwoners, dat is 
vandaag gedaald naar 64,2. 

Heerde, Zwolle en Zwartewaterland noteren vandaag relatief gezien het minste aantal 
besmettingen in deze regio. Bron: De Stentor, 12 mei 2021.  
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Volgens hem was hij niet besmet met corona en had hij een zware griep 

Tijdens het debat over de formatie begon Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zijn 
inbreng met een korte verklaring dat hij, voor zover hij zelf weet, geen corona heeft. Dat deed 
hij nadat Kamervoorzitter Vera Bergkamp kort ingreep en hem daartoe aanspoorde. Baudet 
kwam met de toelichting omdat Kamerleden zorgen hadden vanwege berichten in 
verschillende media. 

Voorafgaand aan het debat zei hij tegen meerdere journalisten dat mensen met wie hij een 
glaasje wijn had gedronken op de fractiekamer het virus hadden opgelopen. Zelf was hij 
daarna ook een paar dagen ziek geweest, meldt BNR. ‘Griep had ik. Met koorts. Misschien 
gewone griep, misschien de coronagriep, dat weet ik niet.’ Baudet heeft zich niet laten testen. 
Hij is fel tegenstander van de coronamaatregelen en noemt covid een zware griep. 

Inmiddels voelt hij zich weer kiplekker, zei Baudet voordat hij zijn betoog vervolgde. Bergkamp 
had een uitgebreider verhaal verwacht van hem. Bron: AD, 12 mei 2021. 

Meer dan half miljoen ouders krijgen tegemoetkoming eigen bijdrage 
kinderopvangtoeslag 

Meer dan een half miljoen ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en zelf de kinderopvang 
hebben doorbetaald tijdens de lockdown, krijgen eind mei een tegemoetkoming in de eigen 
bijdrage, meldt het ministerie van Sociale Zaken. Hiervoor is 275 miljoen euro uitgetrokken. 
De opvang ging tussen 16 december en 7 februari dicht vanwege de coronamaatregelen. De 
buitenschoolse opvang was van half december tot en met 18 april gesloten. 

Aan ouders werd gevraagd toch de eigen bijdrage te blijven betalen om te voorkomen dat de 
opvangorganisaties geldproblemen zouden krijgen. Maar ze krijgen ‘een benadering van de 
eigen bijdrage’ wel terug van de overheid, omdat de meeste ouders in die tijd hun kinderen 
niet naar de opvang konden brengen. Ze hoeven die vergoeding niet zelf aan te vragen, behalve 
de ‘relatief kleine groep ouders’ die de kinderopvang volledig zelf betaalde. Voor deze groep is 
twintig miljoen euro opzij gezet. Bron: AD, 12 mei 2021. 

Voortgezet onderwijs pas open als dat verantwoord is 

Het voortgezet onderwijs moet pas weer verder opengaan als het Outbreak Management Team 
(OMT) ‘heel duidelijk aangeeft dat dit verantwoord is’, vindt de Algemene Onderwijsbond. ‘Het 
gaat om de gezondheid van docenten en ondersteuners in de scholen. Daar moet je geen 
risico's mee nemen’, aldus de AOb. 

Daarbij vraagt de bond zich af of het verantwoord is om de scholen weer volledig te openen zo 
lang nog niet iedereen die dit wil is gevaccineerd. "Als het OMT twijfelt zeggen wij: kies voor 
veiligheid. Want het is een bizar jaar geweest, als het moet houdt iedereen het de laatste zes 
tot acht weken, van 1 juni tot de zomervakantie, ook wel vol", stelt de onderwijsorganisatie. 

Het kabinet wil graag dat middelbare scholen weer verder opengaan. Daarbij zou de 
huidige anderhalve meter afstand tussen leerlingen worden opgeheven, zodat zij allemaal 
weer in één klaslokaal kunnen. Op verzoek brengt het OMT, dat het kabinet adviseert in de 
coronacrisis, volgende week advies uit over de vraag of die verdere opening verantwoord is. 
Daarna wordt de beslissing genomen, uiterlijk op 25 mei. De scholen zouden dan op 1 juni 
weer verder open kunnen gaan. Bron: AD, 12 mei 2021. 
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Piek coronagolf voorbij volgens Jaap Van Dissel 

De kans dat het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen binnenkort weer omhoog 
zal schieten is niet groot volgens Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM). Volgens hem is ‘met enige zekerheid te voorspellen dat de dalende trend niet 
ineens weer zal ombuigen tot een toename. 

De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding herhaalde woensdag in de Tweede 
Kamer dat er wat hem betreft ‘voldoende zekerheid is dat we dalen’, zodra het gemiddelde 
aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten twintig procent lager ligt dan tijdens de piek 
van eind april. Dan kunnen de volgende versoepelingen worden doorgevoerd. Het gaat Van 
Dissel en het Outbreak Management Team (OMT), waarvan hij de voorzitter is, om het 
zevendaags gemiddelde. 

Het lijkt in dit opzicht de goede kant op te gaan: uit ziekenhuiscijfers blijkt dat het gemiddelde 
al stevig daalt. Als dat nog even doorzet, wordt aan de voorwaarde van het OMT voldaan. Van 
Dissel verwacht van de versoepelingen die het kabinet volgende week wil doorvoeren ‘een 
gering effect’ op verspreiding van het virus. Hij heeft ‘al met al vertrouwen dat stap 2 goed 
kan’, zei hij, want de piek lijkt achter ons te liggen. 

De topinfectioloog wijst erop dat de besmettingscijfers afnemen doordat steeds meer mensen 
immuun zijn voor het coronavirus, zowel door vaccinatie als door eerder doorgemaakte 
infecties. Juist daarom is Van Dissel niet bang voor een plotselinge omslag. Bron: AD, 12 mei 
2021.  
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Waarom zonnestudio’s niet open? 

De branchevereniging van zonnestudio's Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) 
is verbolgen over het feit dat de sector ondanks nieuwe coronaversoepelingen niet open mag. 
Ze wijzen erop dat het raar is dat prostituees wel weer aan de slag mogen, dat danslessen weer 
toegestaan worden en dat binnen sporten weer mag, maar binnen zonnen niet. Volgens de 
branchevereniging is dat niet uit te leggen.  

De branchevereniging wijst er nogmaals op dat reserveren en betalen bij 
de zonnestudio vooraf kan, dat klanten hun eigen ruimte hebben die regelmatig schoon wordt 
gemaakt en dat er nauwelijks contact met het personeel hoeft te zijn. Bron: AD, 12 mei 2021. 
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Noorwegen stopt definitief met coronavaccin AstraZeneca en wacht met 
gebruik Janssen-vaccin 

Noorwegen stopt definitief met het coronavaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca en wacht 
met het gebruik van het Janssen-vaccin uit Leiden (Johnson & Johnson). Premier Erna 
Solberg wees op het risico van bloedproblemen na een inenting. De bijwerkingen zijn 
weliswaar zeldzaam, maar ernstig, rechtvaardigde ze het besluit. 

Janssen en AstraZeneca worden officieel geschrapt uit het vaccinatieprogramma, maar een 
inenting met Janssen wordt mogelijk als je dat zelf wil. 

Noorwegen stopte op 11 maart al met AstraZeneca naar aanleiding van zeer zeldzame 
bijwerkingen bij jongere mensen die er bloedstolsels door kregen. Enkele gevaccineerden 
moesten in een ziekenhuis worden behandeld. 

Denemarken besloot eerder deze maand als eerste land om helemaal te stoppen met het 
gebruik van het middel van Janssen, maar veel andere landen vinden dat te ver gaan. De 
Europese medicijnenwaakhond EMA en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben het 
vaccin van Janssen goedgekeurd. Zij wijzen erop dat de gevaarlijke bijwerkingen nauwelijks 
voorkomen. Het middel hoeft in tegenstelling tot andere in de EU gebruikte vaccins maar één 
keer te worden toegediend. Bron: AD, 12 mei 2021. 

In april vaker gepind dan in maart  

Door de versoepeling van de coronamaatregelen werd in april vaker gepind dan in 
maart. Omdat niet-essentiële winkels weer klanten mochten ontvangen was met name 
een sterke stijging te zien van de pinbetalingen in kledingwinkels, boeken- en 
tijdschriftenzaken en speelgoed-, hobby- en sportwinkels, aldus de Betaalvereniging 
Nederland. 

Er werd vorige maand 2,6 procent vaker gepind dan in maart en 7,6 procent vaker dan in 
april 2020. Vorig jaar april was een buitengewoon slechte pinmaand, middenin de eerste 
lockdown. Ten opzichte van april 2019, vóór corona, werd er nog steeds 3,6 procent minder 
vaak gepind. Het dieptepunt tot nu toe voor het aantal pinbetalingen tijdens de coronacrisis 
was afgelopen februari; toen werd er ruim dertig procent minder vaak gepind dan een jaar 
eerder. 

In kledingwinkels, boeken- en tijdschriftenwinkels en speelgoed-, hobby- en sportwinkels 
steeg het aantal pinbetalingen met respectievelijk 50, 45 en 40 procent ten opzichte van een 
maand eerder. In vergelijking met april 2019 blijven de aantallen echter fors lager. 

De gepinde bedragen stegen in april over de gehele linie ten opzichte van de voorgaande maand 
(plus 5,7 procent), het voorgaande jaar (plus 16,2 procent) en twee jaar geleden (plus 7,4 
procent). Opvallende stijgers voor de omzet in april ten opzichte van 2019 zijn juweliers en 
opticiens, planten- en dierenwinkels en voeding- en genotswinkels. Dat wordt wellicht mede 
veroorzaakt door de reisbeperkingen, waardoor veel mensen tijdens de lentevakanties 
thuisbleven en zichzelf in eigen land verwenden, aldus de Betaalvereniging. 

Verder lijken in april veel mensen alvast een voorschot te hebben genomen op een versoepeling 
van de reisbeperkingen. Het aantal pinbetalingen in de reisbranche steeg met vijfenvijftig 
procent ten opzichte van maart en met driehonderddertig procent ten opzichte van april vorig 
jaar. Bron: AD, 12 mei 2021. 

In VS kregen achtentwintig mensen kregen trombose van vaccinatie met 
vaccin Janssen 
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In de Verenigde Staten hebben achtentwintig mensen last gekregen van trombose en een lager 
aantal bloedplaatjes nadat ze waren ingeënt met het coronavaccin van Janssen. Er zijn meer 
dan 8,7 miljoen mensen gevaccineerd met het middel in de VS. 

Het nationaal Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) zegt dat de meeste gevallen 
van trombose en een lager aantal bloedplaatjes werden vastgesteld bij vrouwen tussen de 30 
en 49 jaar oud. 

De VS hebben een tijd niet geprikt met het middel van Janssen, ook wel Johnson & Johnson, 
vanwege de bijwerkingen. Ook in Europa zijn een paar landen gestopt met het middel. In 
Nederland wordt het nog wel gebruikt, omdat de voordelen opwegen tegen de mogelijke 
bijwerkingen. Bron: AD, 12 mei 2021. 

Groot deel Japanse bevolking tegen de Olympische Spelen 

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is er van overtuigd dat de Olympische Spelen van 
Tokio van ‘historische’ betekenis zullen zijn. Dat een groot deel van de Japanse bevolking 
tegen het doorgaan van het evenement is vormt daarvoor geen belemmering, aldus de 
instantie. ‘Het wordt een groot succes.’ 

In Japan geldt nog steeds de noodtoestand in verband met de coronapandemie. Uit vrees voor 
het virus zien veel Japanners, doorgaans liefhebbers van de sport, liever dat de Olympische 
Spelen opnieuw worden uitgesteld dan wel afgelast. Volgens een laatste peiling is inmiddels 
zestig procent tegen het doorgaan van het evenement. 

De Japanse autoriteiten hebben inmiddels tal van maatregelen getroffen om de risico's zo 
beperkt mogelijk te houden. Zo worden er geen buitenlandse toeschouwers toegelaten en 
worden betrokkenen streng gecontroleerd of ze besmet zijn. Het IOC zegt volledig achter deze 
maatregelen te staan. 

De Olympische Spelen, die vorig jaar vanwege de pandemie werden uitgesteld, beginnen op 
23 juli. Bron: AD, 12 mei 2021. 

In Duitsland meer dan een miljoen coronaprikken op een dag gezet  

Voor de derde keer in enkele weken tijd zijn in Duitsland meer dan een miljoen coronaprikken 
op een dag gezet. Het waren er dinsdag 1.047.865, meldt het Duitse RIVM. Ruim een op de 
drie inwoners van de Bondsrepubliek (34,3%) is minstens één keer ingeënt tegen Covid-19.  

Volgens het RKI zijn tot nu toe zo'n 36,8 miljoen vaccindoses verbruikt. Daarvan waren bijna 
29 miljoen eerste prikken en 8,3 miljoen de tweede. Het percentage volledig gevaccineerde 
personen bedraagt tien procent, aldus het Robert Koch Institut (RKI). 

De vaccinatiegraad varieert per deelstaat. Het Saarland heeft het hoogste percentage eerste 
vaccinaties (38,7%), Saksen het laagste (29,8%). Bron: AD, 12 mei 2021. 

Dode pasgeboren baby gevonden in park in Wernhout 

In een park bij de Kleine Heistraat in Wernhout is woensdag laat in de middag een dode baby 
aangetroffen. Dat meldt de politie. Het zou gaan om een pasgeboren kindje. Bron: BN De Stem, 
12 mei 2021. 

De politie doet op dit moment onderzoek in Wernhout, een dorpje in de Brabantse gemeente 
Zundert. Het kindje werd ontdekt in een park aan de Kleine Heistraat in Wernhout.  
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Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. De passant trof het levenloze baby’tje 
rond half zes woensdagmiddag aan en alarmeerde de politie. Bron: de Stentor, 12 mei 2021. 

Tweede Kamer debatteert over coronabeleid 

De Tweede Kamer debatteert vanaf 18.30 uur met het demissionaire kabinet over het 
coronabeleid. Het ziet er naar uit dat een meerderheid in de Kamer kan leven met de geplande 
versoepelingen van volgende week, zoals de heropening van dierentuinen en sportscholen. 
Maar sommige partijen willen méér.  

Bibliotheken volgende week ook open, kermissen en restaurants blijven nog wel dicht. Het 
kabinet heeft vanavond besloten om de bibliotheken volgende week ook te openen, als de 
daling van het aantal ziekenhuisopnames blijft doorzetten. Dat is een wens van D66, CDA, 
PvdA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. Restaurants en kermissen blijven voorlopig wel 
gesloten, zo heeft premier Rutte gezegd in een coronadebat.  

Vanwege de procedure die geldt voor het versoepelen, gaan de bibliotheken wel iets later 
open dan bijvoorbeeld de sportscholen en zwembaden. Die mogen, als de cijfers volgende week 
gunstig zijn, 19 mei open. De bibliotheken volgen dan op 20 mei. 

De Tweede Kamer debatteert sinds 18.30 uur met het demissionaire kabinet over het 
coronabeleid. Het ziet er naar uit dat een meerderheid in de Kamer kan leven met de geplande 
versoepelingen van volgende week. Maar flink wat partijen willen méér. 

PVV-leider Geert Wilders snapt niet waarom juist voor déze versoepelingen is gekozen: ‘Ik vind 
het echt willekeur. Als jij met dertig man binnen kan sporten, waarom zou je dan niet in een 
restaurant ook met dertig man kunnen zitten?’, vraagt Wilders in het debat. D66 en de Partij 
voor de Dieren vinden dat culturele instellingen en bibliotheken eerder open zouden kunnen. 
‘De boekhandel is open, maar de bibliotheek is dicht’’, stelt D66'er Jan Paternotte vast. VVD-
Kamerlid Sophie Hermans erkent dat sprake is van ‘tegenstrijdigheden’. ‘Het is niet logisch, 
en dat zal het ook niet worden’, zegt ze. ‘Ik vind het wel belangrijk om binnensport mogelijk 
te maken, gezien het belang van bewegen.’  

Vanochtend werd de Tweede Kamer bijgepraat over de actuele coronasituatie door RIVM-
directeur Jaap van Dissel en andere deskundigen. Volgens Van Dissel zit de epidemie ‘in een 
dalend been’. De komende weken worden ook specifieke doelgroepen ingeënt: asielzoekers, 
dak- en thuislozen, gevangenen, zeevarenden, defensiepersoneel en arbeidsmigranten, zo 
vertelde RIVM-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden. 

D66-Kamerlid Paternotte stelt voor een deel van de Janssen-vaccins uit Denemarken over te 
nemen, om zo het priktempo in Nederland op te voeren. De Denen willen niet meer met 
Janssen prikken vanwege de zeer kleine kans op ernstige bijwerkingen. PVV’er Wilders vindt 
dat geen slecht idee, maar hij wil dat ouderen zélf mogen kiezen of zij wel of niet met Janssen 
of AstraZeneca geprikt worden. Als zij die vaccins niet willen, moeten zij een ander vaccin 
kunnen krijgen, vindt Wilders. 

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat ook bibliotheken volgende week weer 
open mogen, mits de situatie in de ziekenhuizen dat toelaat. D66, CDA, PvdA en 
ChristenUnie dienen een voorstel daartoe in tijdens het debat over de aanpak van het 
coronavirus. 

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt het krom dat boekwinkels, zij het met beperkingen, wel 
open zijn en bibliotheken niet. ‘Je mag wel naar binnen lopen en een boek kopen, maar niet 
naar binnen lopen en een boek lenen.’ Hij vindt dat bibliotheken een belangrijke lokale functie 
hebben en dat heropening waarschijnlijk niet tot meer regionale reisbewegingen leidt. 

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde begin deze maand om bibliotheken bij 
stap twee van het heropeningsplan open te laten gaan met inzet van toegangstesten. Maar de 
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invoering van toegangstesten heeft vertraging opgelopen en boven wil het 
kabinet toegangstesten niet inzetten voor bibliotheken. De partijen willen nu dat bibliotheken 
alsnog deel gaan uitmaken van de tweede stap van de versoepelingen, die onder voorbehoud 
volgende week wordt gezet. 

Het kabinet besluit uiterlijk 25 mei of het voortgezet onderwijs weer volledig opengaat, zei 
Rutte eerder. Het Outbreak Management Team (OMT) wordt gevraagd om te adviseren 
wanneer de 1,5 meterregel op de middelbare scholen losgelaten kan worden. 

In de volgende stap van het openingsplan - stap 3 - mogen ook restaurants en musea weer 
open, onder bepaalde voorwaarden. Het is de vraag wanneer die stap gezet kan worden: eind 
deze maand of begin juni. Kamerleden zullen Rutte en minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) vragen hoe dit precies moet. Bron: AD, 12 mei 2021.  

 

Werknemers mogen nooit gedwongen worden tot een coronatest 

Werknemers mogen zich nooit gedwongen voelen een coronatest af te nemen, ook niet als hun 
baas daar op aandringt. De lichamelijke integriteit is daarvoor te belangrijk, betoogt 
de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De koepel van vakorganisaties voor onder andere de 
politie, ambtenaren en zorgmedewerkers zegt desondanks signalen te krijgen dat werkgevers 
personeel dwingt een test te doen. 

‘Wij horen dat werkgevers testen op de werkvloer introduceren’, zegt VCP-voorzitter Nic van 
Holstein. Werkgevers schermen te gemakkelijk met juridische begrippen die hun de 
mogelijkheid moet geven coronatests af te dwingen omwille van de veiligheid op de werkvloer. 
‘Maar die zijn daar helemaal niet voor bedoeld’, aldus Van Holstein 

De Tweede Kamer nam dinsdag een tijdelijke wet aan die toegangstesten mogelijk maakt. De 
VCP benadrukt dat daarin is geregeld dat werknemers nooit verplicht zijn een test af te leggen. 
‘De norm is simpelweg dat je werknemers daar niet toe kunt verplichten, onder meer omdat 
de lichamelijke integriteit te zwaar weegt en er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie’, 
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aldus de vakcentrale. Werkgevers moeten zich wat de VCP betreft beperken tot minder 
verregaande maatregelen om besmettingen tegen te gaan, zoals afstand houden en handen 
wassen. Daarnaast zullen veel werknemers vrijwillig een coronatest doen, zo is de 
verwachting. 

De VCP pleit ervoor om werknemers binnen het cao-overleg veel meer te betrekken bij het 
afbakenen van de normen rond coronamaatregelen op de werkvloer. Naast coronatests denkt 
de vakcentrale daarbij aan afspraken rond vaccinaties en het gebruik van 'coronapaspoorten' 
voor personeel dat veel reist. Bron: AD, 12 mei 2021. 

Reizen naar Bonaire weer mogelijk 

Vanaf 19 mei is reizen naar Bonaire weer mogelijk. Een woordvoerder van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving hierover. 

Dinsdagavond stond al te lezen in een Kamerbrief van demissionair ministers Hugo de Jonge, 
Kajsa Ollongren en Ferdinand Grapperhaus dat Bonaire niet langer als hoogrisicogebied 
wordt beschouwd. Er zijn minder coronabesmettingen en er worden minder mensen 
opgenomen op verpleegafdelingen en ic's. Dat betekent dat de kleurcode volgende week 
woensdag van oranje naar geel kan, aldus de zegsman. 

Vanaf 15 mei zal voor andere afzonderlijke landen weer een reisadvies worden gegeven door 
het ministerie van Buitenlandse Zaken, zo werd dinsdag bekend. Vanaf eind vorig jaar 
stonden alle landen in de wereld op oranje, wat inhoudt dat niet-noodzakelijke reizen ernstig 
worden ontraden. 

Volgens ingewijden gaan Portugal, Finland, de Canarische Eilanden, de Spaanse eilanden 
Balearen en Griekse eilanden in de Egeïsche Zee waarschijnlijk als eerste weer op geel. Welke 
landen weer 'geel' worden zodat mensen er vrij naartoe kunnen reizen, wordt door het 
ministerie direct na middernacht bekendgemaakt, aldus de zegsman. Dus in de nacht van 
vrijdag op zaterdag. 

Daarbij geldt wel dat het kan zijn dat sommige landen juist geen Nederlanders willen toelaten 
wegens de situatie rondom corona hier. Landen die een inreisverbod hebben van Nederlanders 
zullen daarom sowieso oranje blijven kleuren, aldus de woordvoerder. Ook is het mogelijk dat 
landen weliswaar 'geel' krijgen, maar dat Nederlanders die erheen reizen misschien wel te 
maken krijgen met verplichtingen ten aanzien van testen of quarantaine. In dat geval zal het 
ministerie dat er duidelijk bij vermelden. Bron: AD, 12 mei 2021.  
 

Witte Huis waarschuwt hamsterende inwoners: ‘Vul geen plastic zakken 
met benzine’ 
 
Het Amerikaanse Witte Huis waarschuwt Amerikanen om voorzichtig te zijn bij het hamsteren 
van brandstof na de cyberaanval op een belangrijke pijpleiding. Het blijkt zelfs nodig te 
waarschuwen om niet met plastic zakken naar benzinestations te trekken om die te vullen. 
‘Als mensen wanhopig worden, denken ze niet meer helder na’, klinkt het. 
 
Een groot deel van de VS kampt al dagen met brandstoftekorten door een cyberaanval op een 
belangrijke pijpleiding vorige week vrijdag. De Colonial Pipeline strekt zich uit van de Golf van 
Mexico in het zuiden van de Verenigde Staten tot aan de oostkust over een afstand van ruim 
8.850 kilometer, maar ligt nu stil.   
 
Talloze Amerikanen aan de oostkust zijn daardoor naar de tankstations getrokken uit vrees 
voor tekorten, ondanks de oproep van minister van Energie Jennifer Granholm om geen 
benzine te hamsteren. En daarbij gaan sommige mensen blijkbaar nogal roekeloos te werk. 
Daarom waarschuwde de overheid om geen plastic zakken te gebruiken om benzine te komen 
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halen, maar enkel veilige daarvoor voorziene jerrycans. Ook wordt aangeraden om ‘geen 
benzine over of bij een open vlam’ in een jerrycan te gieten. 
 
 

 

Als je als overheid zegt dat mensen niet moeten gaan hamsteren, heeft dat vaak een 
omgekeerd effect. Dat blijkt ook in de VS, waar een tekort dreigt na een cyberaanval op een 
pijpleiding. © Reuters 
 
 
‘We weten dat dit eenvoudig klinkt, maar als mensen wanhopig worden, kunnen ze niet meer 
helder denken’, zegt de overheidsorganisatie op Twitter. ‘Ze nemen risico’s die dodelijke 
gevolgen kunnen hebben. Als je iemand kent die eraan denkt een voorwerp te gebruiken dat 
niet bedoeld is voor benzine, vertel ze dan alsjeblieft dat dat gevaarlijk is.‘ 
 
Volgens een gespecialiseerde website die de brandstofprijzen in de tankstations monitort, 
GasBuddy, zit rond de grote steden in North Carolina, zoals Raleigh en Charlotte, bijna 30 
procent van de tankstations zonder benzine. In de staat North Carlina gaat het om meer dan 
10 procent, meldt de site. In Virginia gaat het om acht procent, in Georgia 6,9 procent en 
South Carolina 4,7 procent. 
 
Volgens minister Granholm zijn er geen redenen om te hamsteren. Het gaat om een probleem 
met de bevoorrading en niet om een brandstoftekort, klinkt het. ‘We hebben benzine, we 
moeten ze alleen op de juiste plek krijgen.’ Bron: AD, 12 mei 2021. 
 
Sint Maarten krijgt geen coronasteun omdat ze problemen met 
wanbestuur vliegveld niet aanpakken 
 

Sint Maarten krijgt voorlopig toch geen coronasteun, dit keer omdat de regering van het eiland 
nog steeds niet het wanbestuur van het vliegveld heeft aangepakt. Dat schrijft demissionair 
staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) in een brief aan de minister-president 
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Silveria Jacobs. Het gaat om ongeveer achttien miljoen euro wat Sint Maarten vooralsnog niet 
krijgt. 
 
De problemen bij Princess Juliana International Airport spelen al langer en 
het oplossen ervan was een voorwaarde voor verdere steun. Een bestuurder zou niet volgens 
de juiste procedures en zonder duidelijke redenen ontslagen zijn. Ook de benoeming van drie 
commissarissen zou niet volgens de regels zijn gegaan. Door de misstanden overweegt de 
Royal Schiphol Group steun aan de luchthaven te stoppen, wat het voortbestaan ervan in 
gevaar brengt. 

Sint Maarten is aandeelhouder van de luchthaven en meermaals tevergeefs gewaarschuwd 
om de problemen op te lossen, schrijft Knops. Volgens hem kan ‘onder deze omstandigheden 
niet van Nederland verlangd worden dat wij tientallen miljoenen euro's in dit economisch 
herstel blijven investeren’. Hij reist volgende week af naar het eiland en hoopt dat de regering 
daar met een voorstel komt om de problemen op te lossen. Bron: AD, 12 mei 2021. 

Groot feest in Deventer! Go Ahead Eagles promoveert naar de eredivisie 

Het is gelukt! Go Ahead Eagles promoveert rechtstreeks naar de eredivisie! Op De Brink in 
Deventer is het sinds het einde van De Graafschap - Helmond Sport groot feest. De promotie 
leidde even na elven tot euforie en gezang. De gestaag neerdalende regen wordt getrotseerd.  

Boven de stad wordt vuurwerk ontstoken ter ere van de derde promotie van GA Eagles in acht 
jaar tijd. Het is vanwege corona-omstandigheden de meest wonderlijke. De kroegen zijn dicht, 
alcohol is nergens te koop. Een surrealistisch feestje. 

‘Het is eigenlijk niet te geloven’, reageert Eagles-supporter Joerie, een van de aanwezigen op 
het plein. ‘Eredivisie, wat mooi.’ De politie, in grote getale aanwezig laat het voorlopig begaan. 
Bron: De Stentor, 12 mei 2021.  

In het centrum van Deventer is woensdagavond laat een waar volksfeest losgebarsten met 
supporters van Go Ahead Eagles, nadat duidelijk was geworden dat de club promoveert naar 
de eredivisie. De inmiddels duizenden fans scanderen leuzen, zingen en zwaaien met vlaggen. 
Ook wordt er muziek afgespeeld en vuurwerk afgestoken. Coronaregels worden niet nageleefd. 
Bron: AD, 12 mei 2021. 

 

 

© Walter van Zoeren 
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Kermissen nog niet open 

Kermissen blijven de komende weken nog verboden. Maar het demissionaire kabinet is bereid 
om te kijken of deze vorm van volksvermaak kan worden toegevoegd aan de derde stap van 
het heropeningsplan, die op zijn vroegst begin juni wordt gezet. Het onder voorwaarden 
toestaan van vergunningsplichtige evenementen, waar kermissen onder vallen, staat nu nog 
een stap later in het schema. Bron: AD, 12 mei 2021. 

Australië vaccineert met Moderna vaccin 

In Australië wordt er dit jaar ook gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Het farmaceutische 
bedrijf gaat 25 miljoen doses leveren aan het land, zo laat het weten in een persbericht. Dit is 
nog niet officieel bevestigd door de Australische autoriteiten. 
 
Moderna zegt dat Australië waarschijnlijk 10 miljoen doses krijgt voor het einde van het jaar. 
In 2022 komen daar nog eens 15 miljoen doses bij. Bron: AD, 12 mei 2021.  

 

 

Poollicht vanuit het Groningse Lauwersoog in maart 2015. Twitteraars vooral uit het noorden 
van Nederland melden toen het noorderlicht te hebben gezien. © ANP Handouts  
 

Noorderlicht vannacht mogelijk boven Nederland te zien 
 
Er bestaat een kans dat we komende nacht het noorderlicht kunnen zien. Het wordt volgens 
Weer.nl wel heel moeilijk om een exacte tijd te geven waarop het fenomeen te zien is. 
 
Het noorderlicht heeft te maken met de activiteit van de zon. De zon is een soort onstuimige 
kolkende vuurbal waar soms uitbarstingen voorkomen. Bij zo’n uitbarsting, ook wel 
zonnestorm genoemd, wordt er in één klap een grote hoeveelheid geladen deeltjes het heelal 
ingeslingerd. Het poollicht ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon met enorme snelheden 
botsen met stikstof- en zuurstofdeeltjes hoog in onze atmosfeer. 
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Zo’n storm is nu aan de gang. Of we er deze keer iets van meekrijgen heeft te maken met het 
feit of er opklaringen zijn. Die zijn er volgens Weer.nl, vooral in het noorden van het land. 
Onduidelijk is hoe lang en op welke tijd het noorderlicht te zien is. Bron: AD, 12 mei 2021. 

 

Laatste woorden  

De eerste landen en gebieden buiten China waar het virus vanaf half januari 2020 opdook, 
waren Thailand (13 januari); Japan (15 januari); Zuid-Korea (20 januari); Taiwan en de 
Verenigde Staten (21 januari); Hongkong en Macau (22 januari); Singapore (23 januari); 
Frankrijk, Nepal en Vietnam (24 januari); Maleisië en Australië (25 januari), Canada (26 
januari); Cambodja (27 januari), Duitsland (28 januari), Finland, de Verenigde Arabische 
Emiraten en Sri Lanka (29 januari); Italië, India en de Filipijnen (30 januari); Verenigd 
Koninkrijk, Spanje, Rusland en Zweden (31 januari). 

In de loop van februari nam het aantal landen waar het virus opdook verder toe: met 
België (3 februari); Egypte (14 februari); Iran (19 februari); Israël en Libanon (21 februari); 
Afghanistan, BAhrein, Irak, Koeweit en Oman (24 februari); Algerije, Brazilië, Koratië, 
Oostenrijk en Zwitserland (25 februari); Georgië, Griekenland, Noord-Macedonië, Noorwegen, 
Pakistan en Roemenië (26 februari); Denemarken, Estland, Nederland, Nigeria en San 
Marino (27 februari); Azerbeidzjan, IJsland, Litouwen, Mexico, Monaco, Nieuw-Zeeland en 
Wit-Rusland (28 februari); Ecuador, Ierland, Luxemburg en Qatar (29 februari). 

Bij onderzoek van stalen afgenomen bij patiënten in een ziekenhuis in Parijs in december 
2019, is het COVID-19-virus gedetecteerd. De betrokken patiënt was voor zijn opname al 
maanden niet naar het buitenland geweest. Hij moet in december in Frankrijk besmet zijn 
geweest. 

Bij onderzoek van stalen afgenomen bij patiënten in een ziekenhuis in Parijs in december 
2019, is het COVID-19-virus gedetecteerd. De betrokken patiënt was voor zijn opname al 
maanden niet naar het buitenland geweest. Hij moet in december in Frankrijk besmet zijn 
geweest. 

Uit het onderzoek in december 2020 bleek ook dat er vóór 27 februari – toen de ‘eerste’ 
coronapatiënt in Nederland werd gemeld – vijf ouderen stierven aan een vermoedelijke Covid-
19-infectie. Het merendeel was in Noord-Brabant waar huisartsen overlijdens met nooit eerder 
geziene acute zuurstofsaturatiedalingen’ zagen. Pas achteraf legden ze het verband met Covid-
19.  

In maart dook het virus ook op in: Armenië, Tsjechië, Dominicaanse Republiek, Saint 
Martin en Saint Barthémely (1 maart); Andorra, Indonesië, Jodanië, Letland, Marokko, 
Portugal, Saoedi-Arabië, Senegal en Tunesië (2 maart); Argentinië, Chili, Gibraltar, 
Liechtenstein en Oekraïne (3 maart); Faeroer, Hongarije, Polen en Slovenië (4 maart); Bosnië 
en Herzegovina, Martinique, Palestina (Westelijke Jordaanoever) en Zuid-Afrika (5 maart); 
Bhutan, Colombia, Costa Rica, Kameroen, Peru, Servië, Slowakije, Togo en 
Vaticaanstad 6 maart); Maladiven, Malta, Moldavië en Paraquai (7 maart); Albanië, 
Bangladesh en Bulgarije (8 maart); Brunei, Cyprus, Guernsey en Panama (9 maart); Bolivia, 
Burkina Faso, Congo Kinshasa, Jamaica, Jersey, Mongolië, Noord-Cyprus en 
Turkije (10 maart); Cuba, Frans-Polynesië, Honduras, Ivoorkust en Réunion (11 maart); 
Saint Vincent en de Grenadines en Trinidad en Tobago (12 maart); Antiqua en Barbuda, 
Aruba, Kaaimaneilanden, Curacao, Ethiopië, Gabon, Ghana, Quadeloupe, Guatemala, 
Guinee, Kazachstan, Kenia, Kosovo, Puerto Rico, Saint Lucia, Soedan, Suriname, 
Amerikaanse Maagdeneilanden, Uruquay en Venezuela (13 maart); Centraal Afrikaanse 
Republiek, Congo-Brazzaville, Equatoriaal-Guinea, Swaziland, Mauritanië, Mayotte, Namibië, 
Rwanda en Seychellen (14 maart); Akrotiri en Dhekelia, Bahama’s, Guam en 
Oezbekistan (15 maart); Benin, Groenland, Liberia, Somalië en Tanzania (16 maart); 
Barbados, Gambia, Montenegro en Sint Maarten (17 maart); Bermuda, Djibouti, El Salvador, 
Kirgizië, Mauritius, Montserrat, Nieuw Caledonië Nicaraqua en Zambia (18 maart); Angola, 
Tsjaad, Fiji, Haïti, Man en Niger (19 maart); Kaapverdië, Oost-Timor, Madagaskar, Papoea-
Nieuw-Guinea, Oeganda en Zimbabwe (20 maart); Aland, Eritrea en Transnistrië (21 maart); 
Dominica, Grenada, Mozambique, Syrië en de Gazastrook (22 maart); Belize, Myanmar en 
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Turks- en Caicoseilanden (23 maart); Laos en Libië (24 maart); Britse Maagdeneilanden, 
Guinee-Bissau, Mali en Saint Kitts en Nevis (25 maart) Anguilla (26 maart); Noordelijke 
Marianen (29 maart); Botswana (30 maart); Burundi, Sierra Leone, Sint Eustatius en 
Somaliland (31 maart) 

Later in 2020 dook het virus ook op in Malawi (2 april); Falklandeilanden (3 april); Westelijke 
Sahara (Marokaans gedeelte) (4 april); Saint-Pierre en Miquelon en Zuid Soedan (5 april); Sao 
Tomé en Principe (6 april); Abchazië en Nagorno-Karabach (7 april); Jemen (10 april); 
Saba (11 april); Bonaire (16 april); Comoren en Tadzjikistan (30 April); Zuid 
Ossetië (6 mei); Lesotho (13 mei); Sahrawi Arabische Democratische Republiek (25 juli); 
Salomonseilanden (3 oktober); Wallis en Futuna (16 oktober); Marshalleilanden (28 oktober); 
Amerikaans-Samoa (9 november); Vanuatu (11 november); Samoa (19 november); 
Antarctica  (21 december). 

Het eerste sterfgeval buiten China vond plaats op de Filipijnen: daar overleed op 1 februari 
2020 een 44-jarige Chinese man aan een ernstige longontsteking die door het virus was 
veroorzaakt. Op 7 februari waren er wereldwijd 638 sterfgevallen in verband gebracht met het 
virus. 

Op 9 februari 2020 overtrof het aantal van 881 gestorven personen dat van de SARS-
epidemie uit 2002 en 2003 waaraan 774 mensen stierven. Het aantal besmette personen was 
al veel groter, omdat het sterftepercentage van 10% bij SARS hoger was dan bij het nieuwe 
virus, namelijk naar schatting 2 procent. Naarmate bij meer patiënten een zeer mild verloop 
van de ziekte wordt gezien, schatten deskundigen dat het sterftepercentage uiteindelijk lager 
zal blijken. 

Eind februari waren ongeveer 2.800 mensen aan het virus gestorven. Op 10 april stond de 
teller op 87.987. Bron: Wikipedia. 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 12 mei 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


