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Overheid schoot mega-mondkapdeal met Sywert voor, erkent minister 
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Nu de acute coronacrisis wegebt, verlegt de Tweede Kamer het vizier: wat ging er allemaal mis 
bij de start van de uitbraak? Politici vrezen dat de Sywert-deal symbool staat voor meer 
potentiële missers. 

VVD-minister voor Medische Zorg Tamara van Ark is nog niet klaar met de mega-
mondkapdeal die haar ministerie vorig jaar sloot met ondernemer Sywert Van Lienden. Ze 
beantwoordde al een reeks schriftelijke vragen, vertelde vandaag in het coronadebat wat ze 
nog meer wist, maar daar kreeg ze toch nieuw huiswerk mee. Hoe zit het precies met het 
voorschieten van de lading mondkapjes? Is het gebruikelijk dat een ministerie meer dan 
honderd miljoen euro vooruit lapt voor een ondernemer? 

Eerder op de dag had de VVD-bewindsvrouw tegenover journalisten nog ontkend dat er sprake 
was geweest van een ‘voorfinanciering’, naar eigen zeggen omdat ze het zelf ook niet kon 
geloven. Maar later had ze het intern gecheckt en bleken er diverse inkooporders die waren 
voorgeschoten door de overheid. 

Maar dat is een pandemie doodnormaal, stelde Van Ark sussend in het debat. Wel gaat ze nu 
nog een keer alle details na, beloofde ze tegenover een fel parlement: ‘Ik hecht aan 
transparantie. Er wordt de hele tijd gesproken over politieke partijen (Van Lienden schreef 
mee aan het CDA-programma, red.), maar ik sluit ook niet uit dat het feit dat iemand zoveel 
publiciteit zocht en op zoveel plekken liet weten dat hij het zelf beter kon, een rol heeft 
gespeeld. Maar ik wil niet gissen. Ik wil het uitzoeken.’ 

Waarschijnlijk volgende week krijgt de kwestie-Sywert dus een vervolg. Van Lienden en het 
kabinet liggen onder vuur vanwege de grote mondkap-order uit april 2020: de voormalige 
ambtenaar regelde toen met compagnons veertig miljoen mondmaskers voor ruim 100 miljoen 
euro. Hij pretendeerde dit belangeloos -‘om niet’- te doen, maar toucheerde aan het einde van 
de rit negen miljoen euro winst, onthulden diverse media onlangs. 

Dus werd de crisis-held van vorig jaar in het debat vanmiddag afgeschilderd als een ordinaire 
graaier die een pandemie en zijn CDA-relaties misbruikte om miljonair te worden. ‘Je moet 
geen slaatje slaan uit een crisis’, zei VVD-Kamerlid Aukje de Vries (VVD) streng. ‘Het is 
verwerpelijk als je zegt zonder winstoogmerk te werken en dat wel doet.’ PVV-leider Geert 
Wilders noemde Van Lienden ‘een oplichter’: ‘Dit riekt naar corruptie en vriendjespolitiek.’ 
Van Lienden stuurde berichtjes naar minister De Jonge om zijn mondkappen aan te bieden, 
zo bevestigde Van Ark eerder deze week, ook had hij contact met diens politiek adviseur. 

Oppositiepartijen PVV en Denk vroegen het kabinet de miljoenenwinst terug te vorderen, de 
SP wil ook extra onderzoek naar de manier waarop het kabinet hulpmiddelen en apparatuur 
heeft ingekocht. Van Ark verdedigde de aankoop opnieuw: levertijd, kwaliteit en prijs waren 
in orde. Daarbij was het ook een wens van de Kamer om zo snel mogelijk zoveel mogelijk 
beschermingsmiddelen in te slaan, geld speelde geen rol, leek de dominante boodschap op het 
Binnenhof vorig voorjaar. 

Volgens de minister was intern overigens wel bekend dat Van Lienden opereerde onder de vlag 
van een commercieel bedrijf en dus winst ‘mocht’ maken. Dit terwijl de buitenwereld 
ondertussen in de illusie verkeerde dat hij als nobele crisisheld de zorginstellingen voorzag 
van mondmaskers terwijl de overheid faalde. Maar Van Ark zei ook: ‘Als je exorbitante winsten 
maakt in een crisis, is dat geen goed beeld.’ Ze komt dus zo snel mogelijk met meer informatie 
naar de Kamer. Bron: AD, 3 juni 2021.   

Gommers en Kuipers hebben geen goed woord over de mondkapjesdeal 

Diederik Gommers en Ernst Kuipers hebben geen goed woord over voor de mondkapjesdeal 
met de overheid waar ondernemer Sywert van Lienden ruim negen miljoen euro aan heeft 
overgehouden. ‘Ik snap niet dat hij het geld niet terugstort’, zei Gommers, voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care in het programma Beau op RTL 4. 
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‘Dit was een crisissituatie’, aldus Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). 
Hij zegt niet te snappen dat 'iemand daar op zo'n manier misbruik van maakt'.  

Van Lienden ligt onder vuur omdat hij eerder had gezegd dat hij zonder winstoogmerk 
mondkapjes zou regelen. Naar nu blijkt heeft hij er negen miljoen euro winst op gemaakt en 
zijn twee compagnons ieder vijf miljoen. Het ministerie van Volksgezondheid meldde 
donderdag dat het de mondkapjesdeal met Van Lienden heeft voorgefinancierd, net als ruim 
honderd leveranties van beschermingsmiddelen tegen corona door andere bedrijven. Bron: 
AD, 3 juni 2021.  

 

 
 
Sywert van Lienden schuift morgenmiddag aan bij televisieprogramma Buitenhof. Volgens het 
programma gaat hij voor het eerst praten over de mondkapjesdeal waaraan hij en zijn 
compagnons miljoenen verdienden. Hij zal verklaren of de bedragen die worden genoemd 
kloppen. Ook zal hij uitleggen waarom hij eerder zei dat hij niets aan de deal heeft verdiend. 

Buitenhof is zondag om 12.10 uur te zien op NPO1. Bron: AD, 5 juni 2021. 
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Sywert: ‘Ik had van de daken moeten schreeuwen dat er winst gemaakt 
werd’ 

Sywert Van Lienden trekt (enigszins) het boetekleed aan. ‘Ik had van de daken moeten 
schreeuwen dat er winst gemaakt werd’, zegt hij over zijn lucratieve mondkapjesdeal. Hij stelt 
dat het geld ‘een maatschappelijke bestemming’ gaat krijgen.  

Van Lienden zei bij het tv-programma Buitenhof dat hij ‘fouten heeft gemaakt’, dat hij 
‘teleurgesteld is’ in zichzelf dat het ‘verkeerd was’ en ‘onuitlegbaar’. Daarmee bedoelt hij met 
name dat hij de schijn wekte dat hijzelf geen geld verdiende aan de deal, terwijl hij dat wel 
deed via een bv.  

De opiniemaker, ondernemer en CDA’er raakte in opspraak, omdat hij miljoenen bleek te 
hebben verdiend met de handel van Chinese mondkapjes aan de overheid. Van Lienden streek 
naar eigen zeggen ‘iets meer dan’ 9 miljoen euro op, zijn partners 5,4 en 5,7 miljoen. 

Van Lienden had juist publiekelijk aangekondigd dat hij zich belangeloos sterk zou maken 
om de schaarse mondmaskers in te kopen voor Nederland. Het initiatief verliep aanvankelijk 
via de non-profitorganisatie Hulptroepen Alliantie, maar later maakte Van Lienden er een 
zakelijke deal van. De overheid betaalde ruim honderd miljoen euro voor de mondkapjes. 

Van Lienden verdedigt de deal wel. ‘Qua rechtmatigheid van deze deal is er geen enkel 
probleem.’ Toch haalde Van Lienden ook uit. Hij stelt dat de betrokkenen bij de deal op het 
ministerie en bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, dat deals maakte over onder meer 
mondmaskers, wisten van de winst die hij maakte. ‘Volgens mij is de groene zeep in de 
aanbieding, want iedereen staat zijn stoep schoon te vegen.’ Namen wilde Van Lienden niet 
noemen. 

Hij merkte naar eigen zeggen ‘in mei, juni, juli’ dat hij geld zou gaan verdienen met de deal. 
‘We wisten toen dat er wat over zou blijven.’ Het zou volgens hem gaan om ‘tonnen’. ‘Maar het 
werden miljoenen.’ 
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Van Lienden gaf toen nog in de media aan dat hij er niet aan ging verdienen. ‘Wat door ons 
een puinzooi is geworden, is het vermengen van een stichting en een bv.’ 

De stichting was van meet af aan pro bono, de bv niet. ‘Ik heb te scherp van de wind aan de 
wind gezeild door te zeggen dat de stichting zonder winstoogmerk was, maar er was een bv. 
Ik had van de daken moeten schreeuwen dat er winst gemaakt werd. Dat heb ik fout gedaan. 
Daar mag je mij op aanspreken.’ 

Het bedrag, negen miljoen euro, vindt hij zelf ook ‘hoog’. ‘Dat is veel geld. Als je je in de zorg 
doodbuffelt, dan snap ik dat je niet begrijpt hoe zulke bedragen kunnen worden verdiend.’ 

Dat Van Lienden zijn contacten binnen het CDA heeft gebruikt om de deal te maken – immers 
via CDA-minister Hugo de Jonge - weerspreekt hij. ‘Het CDA heeft er niks mee te maken.’ 

Toch had hij contact met CDA’er Pieter Omtzigt en minister De Jonge. Met de politiek assistent 
van De Jonge heeft Van Lienden ook ‘regelmatig contact gehad’. Volgens hem wist die dat Van 
Lienden winst zou maken via de bv die naast de stichting bestond. ‘Ik kan mij wel voorstellen 
dat ze dat wisten. Ik denk dat ik dat wel heb verteld, dat moet over tafel zijn gegaan.’ 

In het najaar meldde hij het ook bij integriteitscommissie van het CDA. Hoewel de partij deze 
week zei royement als lid te overwegen, wist het dus al maanden van de deal en winst. 

Van Lienden zegt (een deel van) het geld niet te willen houden. Het is ‘niet mijn doel’ een ‘euro 
te besteden aan mijn eigen gezin'. ‘Ik hoop dat ik het nooit hoef aan te raken.’ Alleen als hij in 
de schulden raakt, zou dat wel zo zijn, zegt hij. 

Van Lienden heeft nu een stichting opgezet ‘die gaat kijken welke maatschappijbestemming 
het kan krijgen’. De baas van de stichting: ‘Dat ben ik natuurlijk.’ Hij zegt ‘in alle rust’ te gaan 
‘nadenken’ over waar het geld heengaat. ‘Dat zit in de richting van kanker bij jonge kinderen 
en arme gezinnen.’ Bron: De Stentor, 6 juni 2021.  
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De stichting KWF Kankerbestrijding zit niet op een eventuele donatie van ondernemer en 
CDA’er Sywert Van Lienden te wachten. Van Lienden trok eerder vandaag (deels) het 
boetekleed aan over de lucratieve mondkapjesdeal waarmee hij miljoenen winst maakte. Hij 
stelde dat de winst een maatschappelijke bestemming zou krijgen ‘in de richting van kanker 
bij jonge gezinnen en arme gezinnen', maar bij KWF hoeft hij niet aan te kloppen.  

‘Voor de goede orde: KWF is níét benaderd door de stichting van Sywert van Lienden over een 
eventuele donatie, noch stelt zij daar prijs op. Geld dat toebehoort aan de belastingbetaler kan 
de heer Van Lienden terugstorten aan VWS’, is de verklaring van KWF.  Bron: AD, 6 juni 2021.  

 

KiKa wil ook het geld van Van Lienden niet  

Wij nemen hetzelfde standpunt in als KWF Kankerbestrijding', laat de Stichting Kinderen 
Kankervrij (KiKa) weten over het geld dat Sywert Van Lienden aan de mondkapjesdeal met de 
Nederlandse overheid verdiende. KWF meldde gisteren al Van Liendens geld niet te zullen 
aannemen, mocht hij het willen doneren zoals hij aankondigde in een interview bij Buitenhof. 
Daar zei Van Lienden dat het geld dat hij overhield aan de omstreden transactie een 
'maatschappelijke bestemming' moet krijgen. Hij zei negen miljoen euro te willen gaan 
beleggen en met het rendement iets te willen doen onder meer voor 'kankeronderzoek bij jonge 
mensen'. Bron: AD, 7 juni 2021.  

Extern onderzoek naar Sywert-deal: ‘Onderste steen moet boven’ 

Het kabinet laat de mega-mondkapdeal met Sywert van Lienden onderzoeken door ‘een 
externe, onafhankelijke partij’. Dat kondigt verantwoordelijk minister Tamara van Ark 
(Medische Zorg, VVD) vandaag aan na nieuwe onthullingen en een extra vragenvuur uit de 
Kamer. 

Vandaag of morgen stuurt Van Ark details over het nieuwe externe onderzoek naar de Tweede 
Kamer, vertelde ze na afloop van het corona-overleg op het ministerie van Algemene Zaken. 
‘De onderste steen moet boven’, meldt haar woordvoerder. Volgens de minister is het van 
belang dat ook ‘het overheidshandelen’ rond de mega-deal wordt onderzocht.   

Na wekenlang uithalen richting de media en zwijgen over de inhoud deed Van Lienden gisteren 
bij Buitenhof alsnog een boekje open. In het kort luidt zijn verklaring: de verkoop van 40 
miljoen mondmaskers voor ruim 100 miljoen euro deugt juridisch wel, maar het profijt is 
moreel-ethisch niet in de haak. Hij hield er een excessief bedrag (9 miljoen euro) aan over 
terwijl hij zelf steeds suggereerde ‘om niet’ te werken. Dat is ‘onuitlegbaar’, zei hij zondag. 

Saillant waren zijn uitspraken over de politiek adviseur van minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid): volgens Van Lienden wist die partijgenoot dat hij winst zou maken. ‘Ik 
denk dat ik dat wel heb verteld, dat moet over tafel zijn gegaan.’ 
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De adviseur wil desgevraagd tegen deze nieuwssite niet veel kwijt over de kwestie. ‘Ik verwijs 
naar antwoorden op de eerdere Kamervragen. Eind maart en begin april is er contact geweest, 
daarna is hij doorverwezen. In die periode wist hij zelf nog niet dat hij winst ging maken. En 
daarna hebben we geen contact meer gehad.’ Zo ontkent de adviseur van De Jonge dat hij 
geweten heeft van de miljoenenwinst, Van Lienden merkte zelf immers pas ‘in mei, juni, juli’ 
dat hij en zijn compagnons serieus geld zouden verdienen aan de order, vertelde hij 
in Buitenhof.  

Na nieuwe onthullingen vuren D66, PvdA en CU alweer extra schriftelijke vragen op Van Ark 
af. Partijen willen meer documenten zien. Ook willen ze weten of de mondkapjes nog wel nodig 
waren, waarom het LCH negatief adviseerde en hoe Van Lienden zo makkelijk binnenkwam 
bij de top van het ministerie. Met het externe onderzoek hoopt Van Ark op veel van die vragen 
antwoord te geven. Wanneer het onderzoek afgerond moet zijn, is niet duidelijk.  

Ondertussen bekijkt ook het CDA ‘of Van Lienden de partij heeft ingelicht’. Van Lienden stelde 
in de talkshow dat hij de integriteitscommissie in het najaar op de hoogte had gebracht van 
zijn miljoenenwinst, maar die commissie van het CDA ontkent dat. Nu wordt bekeken of, hoe 
en bij wie de coauteur van het verkiezingsprogramma de kwestie heeft gemeld.  

In het coronadebat donderdag nam de bewindsvrouw een voorschot op de verklaring waarom 
de rode loper uitging voor Van Lienden. ‘Er wordt de hele tijd gesproken over politieke partijen 
(Van Lienden schreef mee aan het CDA-programma, red.), maar ik sluit ook niet uit dat het 
feit dat iemand zoveel publiciteit zocht en op zoveel plekken liet weten dat hij het zelf beter 
kon, een rol heeft gespeeld. Maar ik wil niet gissen. Ik wil het uitzoeken.’ Bron: AD: 7 juni 
2021. 

Rob Van der Kolk van Landelijk Consortium Hulpmiddelen vertelt over 
zijn ervaring met Sywert Van Lienden 

De voormalige coördinator van het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH), Rob van der 
Kolk, deed vanavond op Radio 1 een boekje open over de ervaringen met Sywert Van 
Lienden. Van Lienden wilde zich niet aan de LCH-spelregels houden en dreigde te gaan 
concurreren met het inkoopcentrum, stelde hij. 

‘We wilden niet samenwerken, en later kwam hij met een aanbod bij de overheid. Maar het 
was een kopie van ons werk, we waren al verder. We hadden al vluchten en mondkapjes 
geregeld. Ik zei wel eens: 'Sywert praat erover, wij regelen het'.’ Toch drukte het ministerie 
door: ‘Ze zeiden 'kopen kopen kopen', wij zeiden: het was niet nodig. Maar toch wilden ze het, 
ik kan me ook wel voorstellen dat ze dat deden.’  

Van Lienden dook plotseling op in het LCH-gebouw vorig voorjaar: ‘Sywert en zijn kompanen 
waren er, geen idee hoe ze er kwamen. Iedereen moest een convenant tekenen, dat je het voor 
de goede zaak deed, zonder winstoogmerk werkte. Ze hadden het niet ondertekend.’ 

Door Van Liendens verkenningen in het gebouw was hij 'precies op de hoogte' van de 
maximumprijs die de overheid bereid was te spenderen, stelt Van der Kolk. Daar zou hij later 
profijt van hebben gehad: ‘We hadden een maximum van 2,50 (per mondkap, red.) en hij 
kwam gemiddeld uit op 2,52.’ Bron, 8 juni 2021.  

LCH-coördinator: Deal met Van Lienden was niet nodig, we hadden zelf 
alles al geregeld 

De coördinator van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) Rob van der Kolk vond de 
mondkapjesdeal die Sywert van Lienden sloot met het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) niet eens nodig. De directeur van het AMC Amsterdam zei op NPO 
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Radio 1 bij het programma Oog op Morgen dat het LCH op dat moment zelf al voldoende 
materialen had geregeld. 

De afspraak tussen Van Lienden en het ministerie kwam rond toen Van der Kolk en zijn team 
al twintig dagen bezig waren. ‘Wij hadden alles al geregeld. Wij hadden vluchten geregeld, wij 
hadden mondkapjes geregeld. Ik zei wel eens: Sywert praat erover, wij doen het. En toen 
maakte hij die afspraak nog met het ministerie. Wat ons betreft was het niet nodig, maar VWS 
wilde meer zekerheid en dus meer mondkapjes.’ Van der Kolk zegt dat VWS onder druk was 
komen te staan door de aanhoudende kritiek in de media, onder anderen van Van Lienden. 
‘Dat heeft zeker meegespeeld.’ 

Van Lienden en zijn compagnons liggen onder vuur vanwege de deal, die hen 20 miljoen euro 
opleverde, terwijl ze hadden gezegd dat ze zonder winstoogmerk opereerden. Volgens Van der 
Kolk sprak Van Lienden over mondkapjes als het nieuwe goud en wist hij, omdat hij met zijn 
zakenpartners in het pand van de LCH rondliep,  precies wat het maximumtarief was per 
mondkapje. ‘Wij hadden een maximum van 2,50 euro, en ik geloof dat er bij hem 2,52 
uitkomt.’ 

Zondag zat Van Lienden bij Buitenhof om zijn verhaal te doen. Daar zei hij dat sommige 
mensen hun straatje aan het schoonvegen zijn. Van der Kolk zegt dat hij zich niet 
aangesproken voelt. ‘Wij zaten daar niet namens de zorg, wij waren de zorg. En we hebben 
heel goed werk verricht met een mandaat van VWS. Het eerste weekend dat we bezig waren 
hadden we al mondkapjes geregeld en die werden een paar weken later al gedragen in 
Nederland, dat is toch goed.’ De coördinator zegt dat het hem echter wel raakt als hij wordt 
beschuldigd ‘door iemand die het slecht doet, terwijl wij goed werk leveren’. 

Volgens de ziekenhuisbestuurder loog Van Lienden ook tegen hem, toen ze nog in hetzelfde 
pand werkten en mogelijk zouden samenwerken. ‘Hij zei dat hij een geheimhoudingsverklaring 
had getekend, maar dat was niet zo. Kort daarna werden ze uit het gebouw gezet en was de 
samenwerking voorbij. Sommige mensen deugen, maar niet iedereen’, besloot Van der Kolk. 
Bron: AD, 8 juni 2021.  

Kabinet komt met ‘loket’ voor tips over gesjoemel rond import 
mondkapjes 

Het kabinet wil ‘de onderste steen boven’ bij de Sywert-deal en laat een extern bureau de 
order  onder de loep nemen. Ook komt er een loket voor tips over potentiële 
‘onregelmatigheden’ rond de inkoop van beschermingsmiddelen tijdens de eerste golf van de 
coronacrisis vorig jaar. 

Dat schrijft minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) zojuist aan de Tweede Kamer. ‘Ik 
vind het belangrijk dat medewerkers van het ministerie en andere betrokken partijen hun 
signalen van mogelijke onregelmatigheden kunnen melden. Alle informatie kan immers 
helpen om tot een volledig beeld te komen.’  

Accountants die toezicht houden op het LCH bekeken de details van de Sywert-deal al, de 
resultaten van deze controle komen snel daar de Kamer. ‘Vooralsnog lijken er geen afwijkingen 
ten aanzien van deze afspraken te zijn geconstateerd', meldde de minister vorige week. Maar 
daarnaast komt er dus een groter, breder onderzoek naar de controversiële mondkap-order. 
‘Dat onderzoek richt zich op zowel de overeenkomst met RGA (Van Liendens BV, red.) als op 
de inkoop van beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis, welke keuzes daarin zijn 
gemaakt en waarom.’  

Van Lienden toucheerde negen miljoen euro na zijn deal met de overheid. Hij en compagnons 
leverde vorig jaar april veertig miljoen mondmaskers voor dik honderd  miljoen euro. Pas na 
onthullingen van diverse media erkent Van Lienden dat hij via een eigen BV royale 
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rendementen kon bijschrijven en dus niet louter als weldoener - ‘om niet’ - de 
beschermingsmiddelen importeerde.  

Van Ark begrijpt de ophef daarover ‘volkomen’. ‘Net als uw Kamer vind ik het van groot belang 
dat er volledige openheid komt over de gang van zaken. Kort gezegd: de onderste steen moet 
boven.’ Het extreme onderzoek zal zich eerst richten op de Sywert-deal, die resultaten 
verwacht de minister nog voor het zomerreces. Het ‘bredere’ onderzoek zal meer tijd in beslag 
nemen. Bron: AD, 8 juni 2021.   

Sywert was in de race voor plek op CDA-lijst, ‘maar hij werd afgewezen’ 

Mondkap-importeur Sywert Van Lienden was vorig jaar in gesprek over een prominente plek 
op de CDA-lijst. Maar die kandidatuur ging niet door na een blokkade vanuit het bestuur, 
stellen ingewijden. Daarover heerst nu grote opluchting in de partijtop.  

Van Lienden, het ministerie van Volksgezondheid en het CDA liggen zwaar onder vuur 
vanwege de mega-mondkapdeal die hij vorig jaar april sloot met de overheid. Van Lienden 
toucheerde zelf negen miljoen euro, een ‘onuitlegbaar’ hoog bedrag, erkende hij zondag 
bij Buitenhof nadat hij zich eerst een jaar lang als nobele weldoener tijdens de coronacrisis 
had geprofileerd.  

‘Hij heeft gesolliciteerd als Kamerlid, maar hij is afgewezen’, meldt een goed ingevoerde bron 
bij het CDA. Een andere ingewijde uit de partijtop zegt: ‘Hij was in de race, maar uiteindelijk 
ging iemand in het bestuur ervoor liggen.’ Dat is achteraf gezien ‘helemaal een juiste 
inschatting’, aldus deze bron opgelucht. ‘Hij was vrij overtuigd van zijn eigen kunnen’, zegt 
een andere partijprominent. Sywert van Lienden zelf ‘wil er niks over zeggen’, maar rept alleen 
van een ‘onjuiste versie’ van de feiten. 

De mondkap-affaire plaagt behalve het ministerie en Van Lienden zelf vooral het CDA. Van 
Lienden schreef mee aan het partijprogramma, had geregeld contact met CDA’ers - hij appte 
met de adviseur van minister Hugo de Jonge en ook met De Jonge zelf.  Bron: AD, 8 juni 2021.  
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Schelden, bedreigingen en discussies: welkom in de grootste prikhal 

van Utrecht 

GGD regio Utrecht heeft zeker dagelijks te maken met agressie in de prikstraten. Na elk 
nieuwtje in de media laaien bij mensen de vragen en het wantrouwen weer op en de GGD’ers 
op locatie moeten daar maar mee om zien te gaan. ‘Ik heb mensen weleens met hun handen 
naar mijn hoofd zien bewegen, zo agressief werden ze.’ 

Veel mensen zijn blij met de vaccinaties, benadrukt de GGDrU. Maar af en toe is er ook 
onbegrip. Boos over de kleur papier, wantrouwen in de medische wetenschap, een voorkeur 
voor een bepaald medicijn, het gevoel dat het vaccin verplicht is, spanning door de  pandemie, 
de controle willen houden, niet gevaccineerd willen worden door iemand van kleur, 
gefrustreerd vanwege een andere ziekte en er nog geen uitnodiging is gekomen of erge 
prikangst.  Bron: AD, 3 juni 2021.  

Laatste coronapatiënt ontslagen, directie Sint Anna Ziekenhuis trakteert 
 
Deze donderdag 3 juni is een bijzondere dag voor het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop. Voor 
het eerst sinds het begin van de tweede coronagolf ligt er geen enkele coronapatiënt in het 
ziekenhuis. Om die mijlpaal te markeren heeft de directie alle medewerkers en vrijwilligers op 
een ijsje getrakteerd. 
 
‘Woensdag is de laatste coronapatiënt uit het Sint Anna Ziekenhuis ontslagen. Natuurlijk kan 
het de komende tijd nodig zijn om weer nieuwe coronapatiënten op te nemen. Toch voelt het 
als een belangrijke mijlpaal’, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.  
 
‘Hiermee is de weg ‘terug naar normaal’ ingezet en ontstaat er weer meer ruimte voor 
inhaalzorg. Vandaag heeft onze Raad van Bestuur alle medewerkers en vrijwilligers in het 
ziekenhuis getrakteerd op een ijsje, als dank voor hun teamprestatie.’ Bron: ED, 3 juni 2021.  

 
 

 

Alle medewerkers van het 'coronavrije' Sint Anna Ziekenhuis worden getrakteerd op een 
ijsje. © Redactie Zuid  



12 

 

Levering coronavaccins aan Afrika is gestopt 
 
De levering van coronavaccins aan Afrika is 'bijna tot stilstand gekomen', terwijl het aantal 
coronabesmettingen in de afgelopen twee weken met twintig procent is gestegen, zei de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag.  
 
‘De dreiging van een derde golf in Afrika is reëel en neemt toe’, zei WHO Afrika-directeur Dr. 
Matshidiso Moeti. ‘Onze prioriteit is duidelijk. Het is van cruciaal belang dat we snel vaccins 
in de armen krijgen van Afrikanen met een hoog risico om ernstig ziek te worden en te 
overlijden aan COVID-19.’ 
 
‘Terwijl veel landen buiten Afrika hun groepen met hoge prioriteit nu hebben gevaccineerd en 
zelfs kunnen overwegen hun kinderen te vaccineren, kunnen Afrikaanse landen niet eens 
vervolgen met tweede doses voor risicogroepen.’ Bron: AD, 3 juni 2021.   
 

Scholen moeten open 
 
Minister Slob benadrukt dat álle scholen vanaf maandag open moeten. De onderwijsinspectie 
zal een ‘norm overdragend gesprek’ voeren met weigerachtige besturen. De waakhond 
benadrukt daarin tegenover schoolbestuurders vooral dat de volledige openstelling goed is 
voor het sociaal welzijn van de leerlingen én voor de onderwijskwaliteit. Een woordvoerder liet 
eerder aan deze site weten dat vanaf komende week van scholen wordt verwacht dat zij het 
zelf melden wanneer het onderwijs niet zo kan worden georganiseerd als afgesproken.  Bron: 
AD, 4 juni 2021.    

Maandag gaan middelbare scholen weer open 

Vanaf maandag gaat het merendeel van de middelbare scholen weer volledig open, meldt 
de NOS na een rondgang. Na het kabinetsbesluit om het voortgezet onderwijs weer te 
openen, mochten scholen deze week al hun leerlingen weer elke dag ontvangen. Vanaf 
komende maandag is dat verplicht. 

Zo'n 9 op de 10 scholen zijn al volledig open, of zullen maandag opengaan. 7 procent van de 
ondervraagde scholen gaat niet helemaal open, maar houdt het huidige lesrooster aan. 
Sommige scholen voeren het aantal fysieke lessen wel op, maar gaat niet terug naar de oude 
situatie.  
 
Hoewel veel scholen wel volledig opengaan, hebben zij hun bedenkingen. 'Gemengde 
gevoelens', 'dubbel' en 'een spagaat' zijn formuleringen die veel terugkomen. Ze zien aan de 
ene kant dat het goed is voor hun leerlingen om elke dag naar school te gaan, maar maken 
zich zorgen over de veiligheid van het personeel. Bron: AD, 4 juni 2021.  
 

Onderwijsvakbonden twijfelen of leerlingen zichzelf gaan testen: ‘school 
heeft plicht te zorgen voor veilige omgeving’ 
 
Leraren moeten aan de leiding vragen of hun school wel in staat is om te voldoen aan de regels 
voor een gezonde en veilige werkomgeving in coronatijd. Dat zeggen onderwijsvakbonden AOb 
en CNV Onderwijs. Volgens de Arbowetgeving hebben scholen de plicht daarvoor te zorgen. 
Want het is onzeker of leerlingen zichzelf wel gaan testen.   
 
De middelbare scholen mogen deze week weer volledig open en vanaf 7 juni moeten ze zelfs al 
hun leerlingen fysiek lesgeven. In ruil dienen leerlingen zichzelf twee keer per week te testen. 
Het Vechtdal College, een christelijke school in Noordoost-Overijssel, heeft daarom een 
opmerkelijke actie opgezet: tegen inlevering van hun testuitslag kunnen leerlingen elke 
maandag en donderdag in de middagpauze wat lekkers krijgen. Bijvoorbeeld een test-tosti, 
corona-kipcorn of pandemie-panini. Bron: AD, 1 juni 2021. 
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De meeste scholen in het voortgezet onderwijs rond Rotterdam zijn van plan de leerlingen de 
komende weken vaker weer in de klas les te geven. © ANP    

 
Aantal scholen in regio Rotterdam legt opdracht minister Slob naast 
zich neer en blijft deels dicht 
 
Niet alle scholen in het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omliggende gemeenten gaan 
volgende week volledig open. Ze gaan daarmee in tegen het beleid van onderwijsminister 
Arie Slob, die bepaalde dat de scholen volledig open moeten. Scholen die dat niet doen, 
kunnen een gesprek met de onderwijsinspectie tegemoet zien.  
 
Op een aantal scholen leeft de angst dat volledige heropening leidt tot een toename van het 
aantal coronabesmettingen én klassen die daardoor in quarantaine moeten. Minister Slob 
vindt juist dat het voortgezet onderwijs vanaf maandag weer volledig fysiek les moet geven, 
met twee keer per week zelftesten. Leerlingen hoeven dan geen anderhalve meter afstand 
meer te houden op school.  Bron: AD, 3 juni 2021.   

Middelbare scholen in regio na dit weekend weer volledig open, maar niet 
in Lelystad: ‘Kiezen voor continuïteit’ 

De drie scholen van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) gaan voor de 
zomervakantie niet meer volledig open. Men wil niet alles over de kop gooien voor een paar 
weken, stelt de SVOL. Andere scholen in de regio, voor wie de volledige heropening maandag 
nog te vroeg kwam, durven het na het weekend wel aan. Dat blijkt uit een rondgang van de 
Stentor.  

Bij ISG Arcus, Scholengemeenschap De Rietlanden en de Scholengemeenschap Lelystad 
gaan leerlingen nu dagelijks halve dagen naar school, met halve klassen.  Bron: De Stentor, 
4 juni 2021.  
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Middelbare school Het Noordik in Vriezenveen is weer volledig open voor leerlingen. © Joris 
van Gennip  
 

Leeuwendeel scholen kiest eieren voor zijn geld, toch maandag volledig 
open 
 
Veruit de meeste scholen hebben uiteindelijk besloten gehoor te geven aan het bevel van 
demissionair minister van Onderwijs Arie Slob om maandag weer volledig fysiek les te geven. 
Toch zijn er ook tientallen scholen, verspreid over Nederland, die blijven weigeren de deuren 
helemaal open te doen.  
 
Een rondgang van deze site langs verschillende regio's leert dat bijna overal wel enkele scholen 
te vinden zijn die het onverantwoord achten om vlak vóór de zomervakantie de roosters nog 
even om te gooien en vaak niet gevaccineerd personeel alsnog bloot te stellen aan volle klassen 
met pubers.   
 
‘Wij herkennen dat het leeuwendeel van de middelbare scholen helemaal opengaat, ondanks 
alle bezwaren van de afgelopen weken’, zegt de woordvoerder van CNV Onderwijs. ‘Heel veel 
scholen zeggen: ‘We moeten, dus we gaan het wel weer regelen’. Dat is typisch het onderwijs.’ 
De zegsvrouw roept onderwijspersoneel op hun bestuur te wijzen op de arboregels voor een 
veilige werkplek of desnoods aangifte te doen bij de Inspectie SZW.  
 
Volgens de vakbond zwichten scholen vaak onder druk van het ministerie, bestuurders en de 
ouders. Zo zijn ouders van drie scholen in Utrecht die weigeren boos. Zij hebben hun zorgen 
gemeld bij de inspectie. De opstandige scholen willen wachten tot na de zomer met volledige 
heropening om onrust in de laatste weken voor de vakantie te vermijden, het risico op 
besmettingen te voorkomen en omdat de ventilatie in verschillende lokalen niet afdoende zou 
zijn of er niet genoeg afstand kan worden gehouden. 
 
Drie scholen in Zwijndrecht weigeren ook omdat volgens hen quarantaine dreigt bij 
besmettingen. Dan is fysiek onderwijs eveneens uitgesloten. Verder hebben heel wat 
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medewerkers het afgelopen jaar corona gehad, waarbij sommigen ernstig ziek geweest zijn en 
nog lang moeten herstellen van de gevolgen ervan. 
 
Tot slot hebben veel scholen er geen vertrouwen in dat alle leerlingen zichzelf de komende 
weken twee keer per week gaan testen, een belangrijke voorwaarde voor heropening. Zo zeggen 
enkele scholen die weigeren in Eindhoven: ‘Je hoort van leerlingen gewoon dat ze die zelftesten 
niet gaan doen. Voor een festival willen ze zo’n staafje wel in hun neus steken, maar niet voor 
school,’ aldus Martin van den Berg, directeur-bestuurder van het Christiaan Huygens 
College.  
 
Ook de 1,5 meter tussen leerlingen onderling wordt losgelaten. Het Jan Tinbergen College in 
Roosendaal, deze week al volledig open, werkt daarom met vaste zitplaatsen voor leerlingen 
en een vaste buurman (buddy) in de klas. Als iemand dan ziek wordt, hoeven er minder 
mensen in quarantaine.  
 
‘Volledige opening is verplicht, maar je leest wel overal  dat het haalbaar en verantwoord moet 
zijn en dat is het nu niet’, zegt rector Marjan Weekhout van het Twents Carmel College. Het 
besmettingsrisico niet meegeteld, heeft een volledige heropening voor de zomervakantie 
volgens Weekhout weinig zin meer. In deze regio begint de grote vakantie over zes weken al. 
 
Minister Slob benadrukt dat álle scholen vanaf maandag open moeten. De onderwijsinspectie 
zal een ‘norm overdragend gesprek’ voeren met weigerachtige besturen. De waakhond 
benadrukt daarin tegenover schoolbestuurders vooral dat de volledige openstelling goed is 
voor het sociaal welzijn van de leerlingen én voor de onderwijskwaliteit. Een woordvoerder liet 
eerder aan deze site weten dat  vanaf komende week van scholen wordt verwacht dat zij het 
zelf melden wanneer het onderwijs niet zo kan worden georganiseerd als afgesproken.  
 
Overigens zijn er ook regio’s waar elke school gezagsgetrouw doet wat Slob wil. Zo is in Zeeland 
een aantal scholen afgelopen maandag al opengegaan en komende maandag volgt de rest. Er 
is daar geen enkele school die het aandurft om dicht te blijven. Bron: AD, 4 juni 2021. 
 
Ouders boos op deze drie scholen die niet volledig openen: ‘Dit kan ik 
niet aan mijn kinderen uitleggen’ 
 
Drie scholen in Utrecht gaan maandag niet volledig open, ondanks de verplichting vanuit de 
overheid dat wél te doen. Verschillende ouders zijn boos en hebben hun zorgen gemeld bij de 
onderwijsinspectie. ‘Dit kan ik niet aan mijn kinderen uitleggen.’ 
 
Het gaat om het Sint Bonifatiuscollege, het Christelijk Gymnasium Utrecht en het Gerrit 
Rietveld College. Ze willen wachten tot na de zomer om onrust in de laatste weken voor de 
vakantie te vermijden, het risico op besmettingen te voorkomen en omdat de ventilatie in 
verschillende lokalen niet afdoende zou zijn of er niet genoeg afstand kan worden gehouden. 
Bron: AD, 4 juni 2021.    
 

Zeker twee Utrechtse middelbare scholen zijn van plan niet volledig te 
heropenen voor de zomer 
 
Het Sint Bonifatiuscollege en het Christelijk Gymnasium Utrecht zijn van plan om maandag 
nog niet volledig te heropenen. De scholen willen wachten tot na de zomer om onrust in de 
laatste weken voor de vakantie te voorkomen. Dat schrijven beide scholen in een brief aan de 
ouders.  
 
Het kabinet wil dat middelbare scholen vanaf maandag tot aan de zomervakantie volledig open 
zijn voor alle leerlingen, maar de twee Utrechtse scholen maken zich zorgen. 
 
‘Het merendeel van onze docenten en ook veel leerlingen geven aan tot de toetsweek door te 
willen gaan op de manier waaraan iedereen gewend is. Veel leerlingen zijn bezorgd dat het op 
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de valreep overgaan naar hele klassen juist onrust geeft en ten koste gaat van een goede 
afronding van het schooljaar’, schrijft rector Hanneke Schreuder van het Sint 
Bonifatiuscollege.  
 
Veel leerlingen zouden bang zijn om vlak voor het einde van het jaar besmet te raken of in 
quarantaine te moeten en hierdoor bijvoorbeeld toetsen te missen.  
 
Ineke Schaveling, rector van het Christelijk Gymnasium Utrecht (CGU), stelt eveneens dat 
‘het voor de kwaliteit van het onderwijs beter is om de laatste weken van het school niet te 
veel onrust te veroorzaken, iets wat een volledige heropening absoluut tot gevolg zou hebben.’  
 
In februari luidde PCOU Willibrord, de scholengroep waar beide scholen onder vallen, nog de 
noodklok omdat gevreesd werd voor emotionele schade als de middelbare scholen langer 
gesloten zouden blijven.  
 
Ook enkele andere scholen zouden langer willen wachten. Een woordvoerder van PCOU 
Willibrord laat weten dat op dit moment in kaart wordt gebracht om welke en om hoeveel 
scholen het precies gaat. Bron: AD, 2 juni 2021.    
 

 

Leerlingen op het Develstein College in Zwijndrecht moeten voordat ze de school binnengaan 
eerst de handen desinfecteren. © Victor van Breukelen   
 
 

Zwijndrechtse scholen weigeren deuren volledig te openen: ‘We gaan de 
confrontatie met liefde aan’  
 
De Zwijndrechtse middelbare scholen zullen aanstaande maandag niet volledig open gaan en 
de lesroosters van de leerlingen worden niet meer uitgebreid vóór de zomervakantie. Daarmee 
verzetten de scholen zich actief tegen een bevel van onderwijsminister Slob om per 7 juni weer 
helemaal fysiek les te geven. 
 
Het gaat in Zwijndrecht om het DevelsteinCollege, het Walburg College en het Loket 
Zwijndrechtse Waard. Vandaag heeft de rector van het Develstein, Matthijs den Haan, een 
brief gestuurd aan ouders en leerlingen.  Bron: AD, 3 juni 2021.   
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Niet alle middelbare scholen willen open vanwege zorgen over veiligheid: 
‘Je hoort van leerlingen dat ze zelftesten niet gaan doen’  
 
Verplicht of niet, er zijn middelbare scholen die het blijven weigeren om op 7 juni weer 
helemaal open te gaan. De weigerscholen zijn bezorgd over de veiligheid van medewerkers en 
leerlingen nu nog niet iedereen gevaccineerd is en de 1,5 meter afstand tussen leerlingen 
wordt losgelaten.  
 
Het Pius X-College in Bladel ging na dreiging met sancties door de Onderwijsinspectie door 
de bocht. Maar het Frits Philips lyceum-mavo en Huygens Lyceum zijn dat nog steeds niet 
van plan. Bron: ED, 4 juni 2021.  
  

Deuren middelbare scholen in West-Brabant weer wagenwijd open 
 
Het ziet er naar uit dat alle scholen voor voortgezet onderwijs in West-Brabant vanaf maandag 
7 juni weer volledig open zijn. Sommige scholen nemen aanvullende maatregelen om onnodige 
‘verkeersdrukte’ in het lesgebouw in te dammen. 
 
Zo kiest vmbo-school Munnikenheide College (Etten-Leur en Rucphen) voor het clusteren van 
leerlingen in grote lokalen. Na een lesuur pendelen niet de leerlingen, maar de docenten naar 
een ander lokaal. Op die manier wordt voorkomen dat grote groepen leerlingen veelvuldig door 
de gangen struinen, zegt directeur Barbara Baelemans. ‘Ook de gescheiden pauzes tussen 
boven- en onderbouw houden we in ere. Het scheelt natuurlijk al dat de vierdejaars-leerlingen 
niet meer op school zijn vanwege hun eindexamen.’ Bron: BN De Stem, 4 juni 2021.  
 

Carmelscholen in Noordoost-Twente nog niet volledig open: ‘We maken 
ons nog steeds zorgen’ 
 
Bijna een half jaar nadat de scholen dichtgingen mogen de klaslokalen deze week weer van 
het slot. Maar op volledige heropening hoeven de leerlingen van het Twents Carmel College in 
Noordoost-Twente voorlopig niet te rekenen. 
 
Vanaf deze week mag het, maar vanaf volgende week maandag is het verplicht: de heropening 
van de middelbare scholen. De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar te 
houden, wel tot leraren. Daarnaast moeten ze mondkapjes dragen en twee keer per week zelf 
testen. De middelbare scholen van het Twents Carmel College in Noordoost-Twente gaan 
echter nog niet volledig open. Wat er kan en mag verschilt per locatie. Bron: Tubantia, 1 juni 
2021.  

 

 

Landelijk is bepaald dat leerlingen vanaf volgende week weer plaats moeten nemen in de 
schoolbanken. © Robin Hilberink  
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Meisje (9) rijdt met zusje (4) naar de kust, maar botst tegen 
vrachtwagen: ‘Wilden gaan zwemmen’ 
 
Amerikaanse agenten keken woensdagochtend verbaasd op toen ze de deur opentrokken van 
een auto die op een vrachtwagen was gebotst. De bestuurder van de auto bleek namelijk een 
9-jarig meisje te zijn, de passagier haar zusje van 4. Het duo was op weg naar Californië en 
wilde gaan zwemmen in de oceaan, meldt CNN. 
 
De twee meisjes hadden de autosleutels van de gezinsauto gestolen, schrijft de plaatselijke 
politie. Dat deden ze  terwijl hun ouders nog sliepen. Voordat de auto tegen een kleine 
vrachtwagen botste, hadden de meisjes er al zo'n  zestien kilometer op zitten. Het incident 
vond plaats in West Valley City, in Utah. Bron: De Stentor, 3 juni 2021. 
 

Doodsoorzaak Sarah Everard (33) vastgesteld  

 
De 33-jarige Sarah Everard die op 3 maart verdween tijdens een wandeling op weg naar haar 
huis in de Londense wijk Clapham in Londen, is om het leven gebracht door wurging. Dat 
meldt de politie in de Britse hoofdstad naar aanleiding van sectie op het lichaam van de 
omgebrachte vrouw. Er zou langdurig op haar nek zijn geduwd. 

Na de verdwijning van Sarah begon een grote zoektocht. Op bewakingsbeelden was de 
marketingmedewerker kort voor haar verdwijning nog te zien. Haar lichaam werd een week 
later gevonden in een bos in de regio Kent. De moordzaak zorgde voor een grote schok in 
Londen toen bleek dat de 48-jarige politieman Wayne Couzens, afkomstig uit Deal (Kent), was 
opgepakt op verdenking van kidnap en moord. De verdachte komt naar verwachting in oktober 
voor het eerst voor de rechter. 

Na de dood van Everard kwam de politie vanuit meerdere politieke richtingen onder vuur te 
liggen vanwege het harde optreden bij een wake voor de vrouw, waarbij volgens de politie de 
afstandsregels niet werden nageleefd. Bron: De Telegraaf, 1 juni 2021. 
 

Baudet wil partij uitbouwen tot soort gesloten samenleving: eigen munt, 
datingapp en scholen 
 
Thierry Baudet zinspeelt op een eigen Forum-cryptomunt, als onderdeel van het ‘Forumland’ 
dat hij als een soort zuil wil vormgeven. Dat idee, dat al lang geleden postvatte, wordt steeds 
concreter. 
 
Iedereen herinnert zich de uitspraken van Thierry Baudet (38) over een ‘boreale wereld’ of de 
‘uil van Minerva’. Een wat vergeten zinnetje uit zijn speech in maart 2019, na het winnen van 
de Statenverkiezingen, luidde: ‘Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen.’ Bron: AD, 3 juni 
2021. 
 

Pathé heeft al tienduizenden tickets verkocht 
 
Pathé, de grootste bioscoopketen van Nederland, heeft voor de eerste tien dagen na de 
heropening van de bioscopen al tienduizenden tickets verkocht. Dat heeft het bedrijf 
donderdag bekendgemaakt.  
 
Nederland lijkt hiermee dezelfde trend te volgen als andere Europese landen zoals Frankrijk 
en het Verenigd Koninkrijk, waar het publiek na maanden coronasluiting ook massaal weer 
naar de film ging. De populairste film in de voorverkoop is het Nederlandse epos De Slag om 
de Schelde. De duurste Nederlandse film in vijftien jaar zou in eerste instantie in december in 
première gaan, maar moest worden uitgesteld vanwege de coronalockdown. Bron: AD, 3 juni 
2021.  
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Nederlanders hebben bioscoopbezoek gemist  

Nederlanders hebben hun bioscoopbezoek de afgelopen maanden gemist. Op zaterdag, de 
eerste dag waarop bioscopen dankzij versoepeling van de coronamaatregelen open mogen, 
stonden mensen al vroeg voor de deur te wachten. Dat laten woordvoerders van ketens Pathé 
en Kinepolis weten aan het ANP. In bioscopen mogen in eerste instantie vijftig mensen per 
zaal worden ontvangen. De sector rekent erop dat dit aantal eind van de maand omhoog mag. 

‘De eerste bezoekers stonden vanochtend al voor openingstijd voor de deur en kwamen met 
veel enthousiasme binnen. Veel zalen zijn al uitverkocht. Met stip op nummer 1 staat De Slag 
om de Schelde, bijna een kwart van de bezoekers bij Pathé gaat naar deze prachtige 
Nederlandse productie’, aldus een woordvoerder van Pathé. Bron: AD, 5 juni 2021. 

De bioscopen en musea mogen zaterdag na bijna een half jaar dicht te zijn geweest eindelijk 
weer open. ‘Ik vond het maar niks. Ik ben blij dat we weer open kunnen.’ 

Eindelijk is het zo ver. Toen het kon, boekte de Goudse Ruth de Leeuw van Weenen-
Karsmakers (46) als één van de eersten haar kaartjes voor de opening van de bioscoop op 
zaterdag. Ze heeft een abonnement bij de bioscoop en ging normaal altijd twee of zelfs drie 
keer per maand naar de film. ‘Dan ga ik samen met mijn man. We gaan meestal meteen naar 
meerdere films op een dag, soms zijn dat er wel drie.’  Bron: AD, 5 juni 2021. 
 

Stormloop op bioscopen en filmtheaters 
 
Na zes maanden dicht te zijn geweest, vond er gisteren een stormloop plaats op 
de Nederlandse bioscopen en filmtheaters. De best bezochte film was zaterdag 
oorlogsdrama De slag om de Schelde, waar negentienduizend duizend mensen een kaartje 
voor kochten.  
 
Distribiteur September Film spreekt van een ‘droomopening.’ De slag om de Schelde, een van 
de duurste Nederlandse films ooit, zou aanvankelijk 17 december in première gaan en moest 
dé blockbuster van 2020 worden. Dat feestje werd verstoord door de lockdown die vlak voor 
de première was ingegaan en de bioscopen een half jaar dicht hield. 

 
 
© ANP — Acteur Tom Fellon was zaterdagochtend aanwezig bij de eerste vertoning van De slag 
om de Schelde.  
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Ook goed bezocht waren de komedie Judeska in da House van Jandino Asparaat (12 duizend 
bezoekers) en Cruella over Disneyschurk Cruella de Vil. De populariteit van laatstgenoemde 
is opvallend omdat Cruella ook al twee weken op streamingplatform Disney+ is te zien. 

De Nederlandse bioscopen lijken met deze eerste cijfers Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 
te volgen, waar in mei ondanks de beperkte zaalbezetting ook bezoekersaantallen werden 
behaald die vergelijkbaar waren met de situatie voor de coronacrisis. 

Bioscopen mogen maximaal vijftig bezoekers verwelkomen mits de anderhalve meter 
gewaarborgd kan worden. Bron: AD, 6 juni 2021. 

In VK afgelopen etmaal 5.274 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld  

In Groot-Brittannië zijn er in het afgelopen etmaal 5.274 nieuwe coronabesmettingen geteld. 
Dat is het hoogste dagelijkse aantal sinds 26 maart. Ook zijn er achttien nieuwe sterfgevallen 
gemeld. 
 
Bijna veertig miljoen Britten hebben hun eerste coronavaccin inmiddels gehad. De helft van 
de bevolking is al volledig gevaccineerd. Bron: AD, 3 juni 2021.  
 
Het aantal nieuwe coronagevallen in het Verenigde Koninkrijk vertoont al verscheidene dagen 
een stijgende lijn. Het ministerie van Volksgezondheid maakte vrijdag bekend dat in de 
afgelopen 24 uur 6238 Britten besmet zijn geraakt met het virus. Dat zijn er bijna tweemaal 
zoveel als in de laatste week van mei. 

Met name in Engeland zijn de zorgen toegenomen. Daar kruipt het reproductiegetal omhoog 
en ligt nu naar schatting tussen de 1,0 en 1,2. Vermoedelijk is de toename te wijten aan de 
verdere verspreiding van de Delta-variant, die voor het eerst in India opdook. Dat brengt de 
plannen in gevaar om het land van het slot te halen. De bedoeling was de Covid-19-restricties 
op 21 juni te beëindigen. 

Premier Boris Johnson zei woensdag al dat hij voorzichtig zou zijn bij het opheffen van de 
maatregelen, maar dat op grond van de beschikbare data uitstel niet voor de hand lag. Vrijdag 
waren de cijfers een stuk ongunstiger, volgens gezondheidsminister Matt Hancock echter niet 
onverwacht gezien de versoepelingen die de afgelopen tijd zijn doorgevoerd. Hij benadrukte 
dat de succesvolle vaccinatiecampagne heeft gezorgd voor veel minder ziekenhuisopnamen en 
sterfgevallen. Bron: AD, 4 juni 2021.    

Priklocaties in Arizona gaan sluiten 

De Amerikaanse staat Arizona gaat priklocaties van de lokale overheid later deze maand 
sluiten. De gezondheidsdienst laat weten dat, gezien het grote aantal opties dat mensen 
momenteel hebben om zich te laten vaccineren, de overheidsprikstaten op 28 juni hun 
deuren dichtdoen. Mensen die gevaccineerd willen worden kunnen terecht bij apotheken, 
huisartsenpraktijken en pop-upklinieken. 

Via de vaccinatielocaties van de staat zijn 1,6 miljoen coronaprikken gezet. Het succes van de 
campagne in Arizona zorgde voor landelijke faam en complimenten van president Biden. In 
totaal zijn in de staat nu 5,9 miljoen vaccins toegediend. 3,3 miljoen daarvan waren eerste 
prikken, ruim 2,8 miljoen mensen hebben beide vaccinaties gehad. Iets minder dan de helft 
van iedereen die in aanmerking kwam voor een prik. Bron: AD, 4 juni 2021. 

 

 

 



22 

 

 

 

Naar Spanje zonder de PCR-test 

Reizigers kunnen met ingang van maandag naar Spanje zonder de tot dusver verplichte PCR-
test te ondergaan. Een negatieve antigenentest, het bewijs van volledige inenting of van 
genezing van Covid-19 volstaat om het land binnen te mogen. Dat heeft het Spaans ministerie 
van Volksgezondheid vrijdag bekendgemaakt. 

Dat besluit maakt trips naar geliefde vakantieoorden, waaronder eilanden als Mallorca, extra 
aantrekkelijk, omdat voor zowel de heen- als terugvlucht een negatieve sneltest op 
antilichamen genoeg is. De verantwoordelijke minister Carolina Darias sprak de hoop uit dat 
Spanje zijn leidende positie in het internationale toerisme spoedig terug heeft. 

De versoepeling van de coronamaatregelen is volgens haar te danken aan de succesvolle 
vaccinatiecampagne. ‘Elke dag zetten we een nieuwe stap richting normalisatie’, aldus Darias. 
Premier Pedro Sánchez liet via Twitter weten dat tien miljoen Spanjaarden op een bevolking 
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van zevenenveertig miljoen de benodigde injecties hebben gekregen om optimaal beschermd 
te zijn. Tot nu toe hebben negentien miljoen mensen ten minste de eerste prik gehad, schreef 
de krant El Pais. 

Het aantal nieuwe besmettingsgevallen liep de voorbije weken sterk terug. Vrijdag waren het 
er opnieuw minder dan vijfduizend. Eind april was dat nog regelmatig het dubbele. Voor 
Madrid geldt een uitzondering. De hoofdstad blijft in elk geval tot 20 juni risicogebied. Bron: 
AD, 4 juni 2021.  

 

Meer mensen in India herstellen van coronavirus dan aantal dagelijkse 
besmettingen 

Het aantal Indiërs die een coronabesmetting te boven komen, overstijgt momenteel het 
officiële aantal nieuwe dagelijkse besmettingen, meldt het ministerie voor Volksgezondheid. 
In India werden het afgelopen etmaal 132.364 nieuwe besmettingen met het longvirus 
vastgesteld tegenover 207.071 herstelden. 

Of de cijfers kloppen, durven critici te betwijfelen. In hoofdstad New Delhi zouden 
momenteel minder dan 9000 actieve Covid-19-gevallen zijn. De dalende cijfers zijn voor 
deelstaten reden om versoepelingen aan te kondigen die een uitweg uit de lockdown kunnen 
vormen. 
 
De afgelopen 24 uur werden 2713 sterfgevallen geregistreerd, waarmee het totale dodental 
op 340.702 komt. In totaal zijn ruim 28,6 miljoen Indiërs besmet geraakt. Tot nu toe zijn iets 
meer dan 220 coronavaccinaties verricht, minder dan 5 procent van de bevolking is volledig 
ingeënt. Bron: AD, 4 juni 2021. 
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In India worden plaatselijke lockdownmaatregelen opgeheven 

De plaatselijke lockdownmaatregelen in delen van India, worden langzaamaan weer 
opgeheven. Zo mogen winkels en markten in hoofdstad New Delhi vanaf maandag de deuren 
weer openen. Ook mogen werknemers weer naar kantoor gaan. 

India rapporteerde afgelopen etmaal 114.460 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het laagste 
aantal in twee maanden. 

Wetenschappers achten de kans echter klein dat India definitief uit de problemen is. Het 
vaccinatieprogramma komt moeizaam op gang. Minder dan vijftien procent van het 1.3 miljard 
inwoners tellende land heeft tenminste één vaccinatie gehad. Wetenschappers zijn bang dat 
de vaccinatiegraad niet op tijd hoog genoeg zal zijn om een derde golf af te wenden. 

Tot nu toe zijn in India officieel 346.784 mensen overleden aan het coronavirus. Het werkelijke 
aantal ligt hoogstwaarschijnlijk een stuk hoger. Bron: AD, 6 juni 2021.  
 

In India zijn afgelopen etmaal 6148 mensen aan coronavirus overleden 
 
In India zijn de afgelopen 24 uur een recordaantal van 6148 mensen die besmet waren met 
het coronavirus overleden. Dat is het hoogste dagelijkse dodental wereldwijd tot nu toe tijdens 
de pandemie. Het vorige record was in de Verenigde Staten, op 12 februari werden 
daar 5444 coronadoden gemeld.  

 
Het hoge dodental komt onder meer door het feit dat in het oosten van het land de cijfers zijn 
herzien. Mensen die thuis of in privéklinieken zijn overleden aan de ziekte zijn nu 
ook meegerekend. Daarmee komt het totale dodental op 359.676. Het nieuwe aantal 
besmettingen is met 94.052 opgelopen naar ruim 29,2 miljoen. 

India is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld door het coronavirus, alleen de VS 
tellen meer besmettingen. Dat komt mede door de zogeheten deltavariant van het coronavirus, 
die een stuk besmettelijker is dan eerdere varianten. 

De Indiase premier Narendra Modi zei maandag in een televisietoespraak dat alle volwassen 
Indiërs vanaf 21 juni gratis tegen corona kunnen worden gevaccineerd. Tevens zal de federale 
overheid het vaccinatiebeleid overnemen van de deelstaten. Bron: AD, 10 juni 2021. 

Victoria meldt eerste besmetting met Delta variant 

De gezondheidsautoriteiten van de Australische deelstaat Victoria melden vandaag het eerste 
geval van besmetting met de besmettelijker Delta-variant van het coronavirus. De mutatie 
werd aangetroffen bij twee mensen in Melbourne. De familieleden reisden twee weken geleden 
naar de staat New South Wales. 

De reizigers waren toen waarschijnlijk al besmet en bezochten 
diverse populaire toeristenplekken in het zuiden van de staat. Victoria ligt al twee weken 
onder lockdown, na een lokale uitbraak van het coronavirus in Melbourne. Afgelopen week 
werd de noodsituatie met een week verlengd. Bron: AD, 4 juni 2021.   

Lockdown in Melbourne komt aan zijn eind 

De lockdown van de Australische miljoenenstad Melbourne loopt naar planning morgennacht 
af, maar sommige restricties blijven nog een week overeind. Zo moeten de vijf miljoen 
inwoners bijvoorbeeld binnen een straal van vijfentwintig kilometer van hun woning blijven. 
Het blijft ook verboden om gasten thuis te ontvangen en in overdekte openbare plaatsen is 
het dragen van een mondkapje verplicht. Bron: AD, 9 juni 2021.  



25 

 

Vanwege groot aantal coronabesmettingen in Portugal Britse toeristen 
bij terugkeer tien dagen in quarantaine 

Britse toeristen in Portugal zijn verbijsterd over de plotselinge wijziging van hun 
vakantiebestemming van een land zonder coronaproblemen naar een land waar je bij 
terugkeer tien dagen in quarantaine moet. De minister van Transport Grant Shapps verandert 
de 'groene' status van Portugal na drie weken, vanwege het grote aantal coronabesmettingen 
in het Zuid-Europese land. De Portugese regering heeft ook met verbijstering gereageerd.  

Portugal was eigenlijk het enige land waar Britten zonder coronagedoe naartoe konden voor 
een strandvakantie en veel Britten hebben er een vakantie geboekt of zijn er al. De gewijzigde 
regels worden in Engeland dinsdag om 05.00 uur onze tijd van kracht. Bron: AD, 3 juni 2021. 

Massale uittocht Britse vakantieganger uit Portugal 

Een massale uittocht van Britse vakantiegangers heeft in Portugal geleid tot chaotische 
toestanden. De Britse regering kondigde onlangs aan Portugal van de ‘groene lijst’ van 
landen te halen waarvoor geen quarantaineplicht geldt. Dat betekent dat Britse toeristen tien 
dagen in zelfisolatie moeten als ze niet voor dinsdagochtend vroeg terug zijn in hun thuisland. 

Testlocaties waren volgens The Times dit weekend overvallen door de plotse stormloop van 
vakantiegangers die naar huis wilden. Britten kregen bij een teststraat bij de luchthaven van 
Faro te maken met wachttijden van vier uur. Bron: AD, 7 juni 2021. 

Noord-Korea heeft interesse in Sputnik-V vaccin 
 
Noord-Korea heeft aangegeven interesse in het Russische Sputnik-V vaccin te hebben, meldt 
persbureau Interfax op basis van een bron binnen de farmaceutische industrie. Naast het 
gangbare vaccin, waarvan twee verschillende injecties nodig zijn - is er ook geïnformeerd naar 
de light-versie. Daarvan zou één inenting volstaan. 
 
Het persbureau schrijft ook dat de makers van het Russische vaccin is gevraagd een 
combinatie van Sputnik-V en een Chinees vaccin te produceren. Een proef waarbij Sputnik-
V en het vaccin van AstraZeneca werd gecombineerd zou geen nadelige bijwerkingen hebben 
opgeleverd, aldus Interfax. Bron: AD, 4 juni 2021.  
 

Chili verhoogd minimum leeftijd  
 
Chili verhoogt de minimum leeftijd waarop men ingeënt kan worden met het AstraZeneca-
vaccin van 18 naar 45. Het toedienen van de tweede dosis van het vaccin wordt opgeschort 
totdat het onderzoek naar tromboseklachten bij een man - na diens eerste injectie - zijn 
afgerond. Bron: AD, 4 juni 2021. 
 

Rusland verwacht dat WHO Sputnik-V vaccin goedkeurt 
 
Rusland verwacht dat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO binnen twee 
maanden het Sputnik-V vaccin goedkeurt, zegt het hoofd van het Russische 
staatsinvesteringsfonds Kirill Dmitriev vandaag. Het fonds doet de marketing van het 
Russische coronavaccin. 
 
Persbureau TASS meldt ook dat Rusland door een aantal landen is benaderd, waaronder 
Hongarije, om elkaars vaccinatiebewijzen te erkennen. De Hongaarse premier Viktor Orbán 
heeft op eigen houtje het Sputnik-V vaccin aangekocht en de bevolking ermee laten 
inenten.  Bron: AD, 4 juni 2021.    
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Aantal sterfgevallen is terug naar normaal niveau 

Het aantal sterfgevallen is in alle leeftijdsgroepen weer teruggekeerd naar een normaal 
niveau. Dat was al zo bij de 80-plussers, maar vorige week ook bij mensen die jonger zijn. Dat 
meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eerder dit jaar 
overleden wekenlang ongebruikelijk veel mensen van onder de 80. Dat kwam waarschijnlijk 
door het coronavirus.  

Bij mensen van 65 tot 80 jaar was sinds eind maart sprake van oversterfte. Zo heet het als 
meer mensen overlijden dan te verwachten valt op basis van sterftecijfers van eerdere jaren 
en demografische trends. Vorige week was dat voor het eerst niet meer zo in de genoemde 
leeftijdsgroep en overleden zelfs iets minder mensen dan gebruikelijk. 

Bij mensen van onder de 65 jaar was tussen begin april en begin mei sprake van oversterfte. 
Daarna daalde het aantal overlijdens weer. Vorige week lag het sterftecijfer in lijn met de 
verwachtingen. 

Het is al sinds half februari zo dat het aantal 80-plussers dat overlijdt lager is dan normaal. 
Tijdens de uitbraak van het coronavirus overleden opvallend veel mensen van deze leeftijden. 
Daarom waren ze ook snel aan de beurt met vaccineren. 

De onderzoekers weten op dit moment nog niet waaraan mensen recent zijn overleden. Wel is 
bekend dat Covid-19 tijdens eerdere coronagolven oversterfte veroorzaakte. Bron: AD, 4 juni 
2021.   

 

In Mexico zijn bijna 230.000 mensen overleden door het coronavirus 

Mexico heeft 2.894 nieuwe positieve coronabesmettingen geteld in de afgelopen 24 uur. 
Daarnaast zijn 216 mensen overleden aan Covid-19, de ziekte die het coronavirus met zich 
meebrengt.  

In totaal heeft Mexico ruim 2,4 miljoen coronabesmettingen geteld. Bijna 230.000 mensen 
zijn overleden door het coronavirus. Bron: AD, 3 juni 2021.  
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Beau van Erven Dorens (50) gaat zich donderdagavond live in de uitzending van zijn talkshow 
laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft de redactie van het RTL4-programma laten 
weten. 

De 50-jarige presentator krijgt zijn prik van Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk 
Acute Zorg (LNAZ).  

Meerdere BN'ers zijn de afgelopen weken gevaccineerd. Zo deelde Gerard Joling maandag een foto 
van zijn coronaprik. Al is niet iedereen overtuigd en daarom worden bekende Nederlanders zelfs 
ingezet om de vaccinaties te promoten. Bron: RTL Boulevard, 3 juni 2021.  

 



28 

 

 

 

 

Injectiespuit en ampul van de eerste vaccinatie te zien in Rijksmuseum 

Boerhave Leiden 

De injectiespuit waarmee de allereerste vaccinatie in Nederland tegen Covid-19 werd 
toegediend, is te zien in Rijksmuseum Boerhaave, in Leiden. Ook de ampul waar het 
coronavaccin in zat, is nu in bezit van het Leidse museum. Bron: AD, 3 juni 2021.   

 



29 

 

 

 © Henri van der Beek — Jacco Eltingh 

Dutch Open tennis gaat door 

Het Dutch Open tennis gaat volgende maand (11 tot en met 18 juli) door. Het was lange tijd 
onzeker of de tweede editie van het challengertoernooi in Amersfoort dit jaar plaats zou 
vinden. 

‘We zijn trots dat het toernooi, ondanks alle onzekerheden door de coronamaatregelen, door 
kan gaan. Het is belangrijk voor toptennis in Nederland dat onze internationale spelers zich 
met buitenlandse spelers kunnen meten tijdens dit toernooi en belangrijke punten kunnen 
halen voor de internationale ranglijst’, aldus Jacco Eltingh, technisch directeur van de 
KNLTB. Bron: AD, 3 juni 2021.   

Vanavond te druk bij de Oosterplas daarom is voorlopig niemand er meer 

welkom 

Het was donderdagavond te druk bij de Oosterplas in Den Bosch. De politie heeft aanwezigen 
opgeroepen weg te gaan. Woensdagavond kwamen op de warme zomeravond honderden 
jongeren samen bij het water. De politie maakte een einde aan een feest bij het meer de 
Zuiderplas na klachten over geluidsoverlast en omdat het te druk was. 

Burgemeester Jack Mikkers kwam donderdag met een 'gebiedsaanwijzing' voor de Oosterplas, 
het strandje bij de Groote Wielen en de Zuiderplas. Dat houdt in dat daar voorlopig niemand 
meer tussen 22.00 uur en 06.00 uur welkom is. Bron: AD, 3 juni 2021.  
 

Nederland heeft 10 miljoen coronavaccinaties gezet 
 
Nederland heeft gisteren de mijlpaal van 10 miljoen coronavaccinaties bereikt. 
Het coronadashboard van de overheid meldt nog dat er 9.934.313 prikken zijn gezet, maar 
wordt in de loop van de dag aangepast. De officiële cijfers omvatten zowel eerste als tweede 
prikken. Het plan was om begin juli al klaar zijn met de eerste prikronde, maar dit loopt wat 
vertraging op doordat farmaceut Janssen voorlopig veel minder doses kan leveren dan 
verwacht. Het besluit om voorlopig geen nieuwe Janssen-prikken in te plannen, zou tot 
hooguit tot een week vertraging kunnen leiden. Bron: AD, 4 juni 2021.  
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De Britse premier Boris Johnson heeft zijn tweede AstraZeneca-prik ontvangen. Dat deelt hij 
op Twitter. 'Als het jouw beurt is, haal de prik', schrijft hij erbij. Bron: AD, 3 juni 2021. 

VK keurt vaccin Pfizer goed voor jongeren 

De Britse medicijnautoriteit heeft het vaccin van Pfizer/BioNTech goedgekeurd voor gebruik 
bij jongeren tussen de 12 en 15 jaar. Eerder deden de Verenigde Staten en Europa dat ook al. 
Frankrijk en Duitsland zijn van plan deze maand met de vaccinatie van jongeren te beginnen.  

‘We hebben vastgesteld dat het Pfizer/BioNTech-vaccin effectief en veilig is voor deze 
leeftijdsgroep', zegt June Raine, hoofd van de Britse medicijnwaakhond. ‘De voordelen van dit 
vaccin overstijgen elk risico.' De vaccinatiecommissie in het Verenigd Koninkrijk moet nu 
beslissen of het deze leeftijdsgroep opneemt in het inentingsprogramma. Bron: AD, 4 juni 
2021.  

Aantal startende bedrijven in horeca terug op niveau van voor 

coronacrisis 

Het aantal startende bedrijven in de horeca kwam de afgelopen drie maanden terug op het 
niveau van voor de coronacrisis. Vooral in maart was een piek te zien, meldt de Kamer van 
Koophandel (KVK). 

Het aantal starters in de sector daalde aan het begin van de coronacrisis stevig, maar 
krabbelde vervolgens weer op. ‘De horeca heeft een extreem lastige tijd achter de rug. Dat het 
aantal starters desondanks relatief hoog is gebleven, zit hem vooral in de enorme groei van 
afhalen en bezorgen', zegt Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Hij verwacht dat ook de rest van de horeca een comeback zal maken 
als de versoepelingen van de coronamaatregelen worden doorgezet. 
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Het aantal startende webshops is in mei gedaald naar ruim 2000, het laagste aantal sinds 
april 2020. Tijdens de coronacrisis werden er vrijwel elke maand meer dan 3000 nieuwe 
webshops opgezet. ‘Het starten van een webshop was een alternatief voor mensen die zonder 
werk zaten of wier bedrijf gesloten was', zegt Knoben. ‘Nu de maatschappij steeds meer open 
gaat, verwacht ik dat de groei van het aantal webshops sterk zal afvlakken. Voor veel mensen 
was dit meer noodzaak dan droom.’ 

Het totaal aantal startende ondernemingen was in mei 18.282, een toename van acht 
procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee komt het totaal aantal starters 
ook op het niveau van voor de coronapandemie.  Bron: AD, 4 juni 2021.  

 

© Bart Hoogveld — Gevulde terrassen op de Meent in Rotterdam. De horeca is bezig aan een 
comeback. 
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Versoepelingen leidden tot enorme omzetstijging winkels’ 

Dat winkels weer volledig open mochten, heeft ertoe geleid dat consumenten daar veel meer 
geld uitgaven. Vanaf 28 april mochten winkels weer klanten ontvangen zonder afspraak na 
een versoepeling van de coronamaatregelen. Sportwinkels en elektronicazaken verdubbelden 
hun omzet in mei ten opzichte van de maand voor de heropening. Dat meldt ABN AMRO op 
basis van de transactiedata van pinbetalingen tot eind mei. 

Elektronicazaken profiteerden met een plus van 121 procent het meest van de volledige 
heropening. Ook de omzet van sportwinkels (plus 114 procent), meubelzaken (plus 85 
procent), kledingwinkels (plus 71 procent) en doe-het-zelfzaken (plus 70 procent) steeg enorm. 
Dat ging deels ten koste van de verkoop via internet. 

Volgens de bank laat vooral kledingverkoop een duidelijke verschuiving zien van online terug 
naar de winkel. De verkoop van kleding online daalde met 8 procent. ‘Er lijkt dus een 
duidelijke groep consumenten te zijn die liever kleding in de winkel ziet en past dan dat zij 
deze online kopen’, aldus ABN AMRO. 

De supermarkten en voedingsspeciaalzaken zagen hun omzet stijgen tijdens de coronacrisis. 
Toch daalde hun verkoop nog niet hard doordat winkels weer volledig open mochten en de 
horeca gedeeltelijk. Supermarkten verloren twee procent omzet en speciaalzaken vijf procent 
ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 zetten 
voedingsspeciaalzaken nog steeds eenenvijftig procent meer om. Voor de supermarkten was 
dat eenentwintig procent meer. 

ABN AMRO verwacht dat de omzet van supermarkten en speciaalzaken verder kan terugvallen 
wanneer de lockdownmaatregelen voor de horeca verder worden versoepeld. Mogelijk gaan 
mensen dan weer vaker buitenshuis eten. Aan de andere kant kunnen het Europees 
kampioenschap voetbal en de Olympische Spelen de thuisconsumptie juist versterken, aldus 
de bank. Bron: AD, 4 juni 2021.   
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Klanten supermarkt zijn het karretje ontsmetten beu: ‘Ik heb thuis al 
genoeg te poetsen’  
 
Nu wetenschappelijk is vastgesteld dat de supermarkt allesbehalve een bron van 
coronabesmettingen is, rijst de vraag: wat te doen met de daar geldende maatregelen? Steeds 
meer klanten zijn het gepoets in elk geval meer dan beu, zo leert een rondgang langs een 
aantal supers. ‘Poetsen doe ik thuis wel.’ 
 
Bezoekers van de Lidl in het Eindhovense Winkelcentrum Woensel hebben bij de ingang de 
keus om de verplichte winkelwagen wel of niet zelf te ontsmetten.  
 
Veruit de meesten kiezen daar deze drukkend warme donderdagmiddag niet voor. ‘Ik heb het 
wel gedaan hoor, maar volgens mij haalt het gewoon niks uit’, vertelt Sjef van Gent. ‘Het is 
ook gemakzucht, dat geef ik toe, maar ik geloof niet dat ik door zo'n karretje besmet raak.’  
 
Eerder deze week werd bekend dat uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en 
het Smart Distance Lab is gebleken dat er in de supermarkt relatief weinig contacten binnen 
1,5 meter plaatsvinden die langer dan vijf seconden duren.  
 
Uit datzelfde onderzoek, uitgevoerd bij Plus Van Reijen in Veldhoven, bleek verder ook dat de 
verplichte winkelwagen geen effect heeft op het afstand houden. 
 

 

Klanten van de Albert Heijn XL aan de Limburglaan in Eindhoven in de weer met 
winkelwagentjes. © archieffoto DCI Media  
 
 
Toch houdt branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) - en daarmee het 
merendeel van de supermarkten - vooralsnog wel vast aan die maatregel, zo liet een 
woordvoerder deze krant weten. Die is namelijk niet alleen bedoeld om zoveel mogelijk afstand 
te houden, maar ook om zicht te houden op het aantal mensen in de winkel. 
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Bij de Albert Heijn XL in Winkelcentrum Woensel geldt ook nog steeds de verplichting om een 
winkelwagen of - als die niet beschikbaar zijn - een mandje mee de winkel in te nemen. Ook 
hier kan het karretje door de klant zelf worden ontsmet, maar de ‘hygiënezuil’ bij de ingang 
staat er deze middag wat verloren bij.  
 
‘Nee, ik ben daarmee gestopt’, bekent Wilma van Riet, die zonder te poetsen de winkel is 
ingelopen. ‘Je wordt toch lakser, we zijn allemaal mensen. En thuis heb ik ook al genoeg te 
poetsen, het houdt een keer op’, voegt ze daar met een lach aan toe. 
 
Afstand houden is een ander verhaal, vindt de Eindhovense. ‘Daar let ik wél op, dat ben je nu 
zo gewend. Als iemand te dichtbij komt, zeg ik het gewoon. Maar dat gebeurt niet vaak.’ 
 
Even verderop, bij de Jumbo,  kunnen klanten hun karretje in de automatische ‘carwash’ 
doen, maar ook hier gebeurt dat deze middag opvallend weinig. ‘De ene keer doe ik het wel, 
de andere keer niet. Vooral als het druk is, denk ik vaker: toch maar effe doen’, vertelt Cynthia 
Verboom, die ‘nu alleen maar een paar broodjes nodig heeft'.   
 
‘Weet je wat het is? Corona is er nu ruim een jaar en er is nog steeds heel veel onduidelijk. 
Volgens mij weten de geleerden ook nog steeds niet precies wat wel en niet werkt’, vermoedt 
Verboom.  
 
‘Ik heb echt het idee dat we ons al ruim een jaar aan allerlei zinloze maatregelen houden. Ik 
volg ze gewoon hoor, maar ik snap ook dat mensen zeggen: laat maar. Zeker nu de 
coronacijfers dag in dag uit aan het dalen zijn en steeds meer mensen een prik hebben gehad. 
Ik denk dat veel mensen denken: het is mooi geweest.’ Bron: ED, 4 juni 2021.  
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Vaccinaties stijgen met recordcijfers: bijna 5 miljoen Belgen kregen al 
minstens eerste prik 
 
De vaccinatiecijfers breken zoals verwacht deze week nieuwe records. Voor verschillende 
dagen deze week waarop er al bevestigde cijfers zijn, zijn de dagrecords gesneuveld. Gemiddeld 
komen er elke dag weer meer dan 100.000 inentingen bij. In totaal 4.883.000 Belgen kregen 
nu al een eerste prik. Dat blijkt uit de jongste update van Sciensano vanmiddag. 
 
In totaal kwamen er sinds de update van gisteren 160.500 nieuwe vaccinaties bij in de 
centrale databank Vaccinet+. Dat zijn niet enkel inentingen van gisteren, maar door trage 
registraties ook van eergisteren en de dagen daarvoor.  
 
Voor verschillende dagen van de week waarvoor de registraties al zo goed als compleet zijn, 
zijn er nieuwe records gevestigd. 30 mei was al de beste zondag tot nu toe met 11.394 
inentingen, maandag 31 mei de beste maandag met 115.038 inentingen. Ook voor woensdag 
met voorlopig 154.254 inentingen is er een nieuw record gezet. Voor gisteren donderdag staan 
er al 100.186 prikken in de boeken, maar dat is nog maar een heel voorlopig getal.  
 
Per dag komen er nu gemiddeld 102.000 vaccinaties bij. Het absolute dagrecord staat wel nog 
steeds op donderdag 6 mei, met toen meer dan 161.000 inentingen. 
 
Voor de hele week zitten we voorlopig aan 476.000 inentingen, en zijn we op weg om het 
voorlopige record van twee weken geleden van bijna 750.000 vaccinaties fors te verbreken.  
 
In Vlaanderen zijn 2,873 miljoen inwoners geprikt, zij maken 43,19 procent uit van het 
volledige aantal inwoners. 21,25 procent kreeg al beide inentingen, of een Johnson & 
Johnson-vaccin waarvoor maar één dosis nodig is.  
 
Wallonië kon al 44,12 procent van zijn bevolking inenten, en de Oostkantons zelfs al 49,6. 
Brussel loopt in de cijfers nog achter met 31,09 procent, maar daar hoort wel de belangrijke 
kanttekening bij dat het gewest  honderddertigduizend eerste vaccins heeft toegediend aan 
Vlamingen en Walen die in Brussel werken. Die vormen statistisch gezien winst voor 
Vlaanderen en Wallonië, en verlies voor Brussel. 
 
Toch valt uit de leeftijdsstatistieken op te maken dat de vaccinatiebereidheid in Brussel lager 
ligt dan in Vlaanderen en Wallonië. Zo liet 81,47 procent van de 85-plussers in Brussel zich 
inenten, tegenover 96,33 procent in Vlaanderen en 84,14 procent in Wallonië. Ook bij de 
andere leeftijdsgroepen ligt de Brusselse vaccinatiegraad telkens lager.  
 
Brussel en ook Wallonië moesten of konden daardoor al sneller dalen in leeftijdsgroepen. In 
Brussel is zo al 60,1 procent van de 45- tot 54-jarigen gevaccineerd, en in Wallonië zelfs al 
64,21 procent. In Vlaanderen is dat nog maar 47,12 procent. Bij de 35- tot 44-jarigen is ook 
al 40,41 procent gevaccineerd aan de overkant van de taalgrens, tegenover nog maar 23,84 
procent in Vlaanderen. 
 
Op de kaart met het aantal gevaccineerde inwoners per gemeente in Vlaanderen is te zien dat 
de kustgemeenten nog steeds bovenaan staan. Omdat zij een groter aandeel 65-plussers 
hebben, zijn er procentueel ook al meer inwoners gevaccineerd.  Zo is in Koksijde al meer dan 
63 procent van de volledige bevolking minstens deels gevaccineerd. In Machelen en Vilvoorde 
is dat nog maar ongeveer 31,5 procent of de helft. 
 
Doordat momenteel overal de brede bevolking onder de 65 jaar aan de beurt is, krijgen 
gemeenten met een jongere bevolking nu wel meer vaccins dan die met een oudere bevolking. 
Daardoor schuiven de gemeenten stelselmatig naar elkaar toe. Bedoeling is dat uiteindelijk 
elke gemeente ongeveer op hetzelfde moment klaar is met zijn vaccinaties. Bron: HLN, 4 juni 
2021. 
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Vier grote steden dragen bij aan aanschaf medische materialen en 
medicijnen voor Suriname  

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, verenigd in de G4, dragen 
gezamenlijk financieel bij aan de aanschaf van medische materialen en medicijnen voor 
Suriname, laten de gemeenten vandaag weten. De hoogte van de bijdrage is niet 
bekendgemaakt. Het ministerie voor Volksgezondheid coördineert de hulp. Bron: AD, 4 juni 
2021.  

Nederland gaat meer vaccins leveren aan Suriname. Dat heeft minister Hugo de Jonge zojuist 
bekendgemaakt. ‘De situatie is nijpend en daarom helpen we', zegt De Jonge. Eind deze 
maand gaan er tot 750 duizend vaccindoses naar Suriname, vooral van AstraZeneca. 
Nederland heeft daar veel doses van besteld, maar gebruikt ze zelf niet meer. Volgende week 
gaan er ook al 50 duizend extra doses van het Moderna-vaccin naar het land. Bron: AD, 4 
juni 2021.    

 

Nederland stuurt 90.000 doses AstraZeneca naar Suriname 

Woensdag worden 90.000 doses van het AstraZeneca-vaccin inclusief naalden en spuiten met 
het vliegtuig naar Suriname gestuurd. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. 
Nederland steunt het land wegens de schrijnende en zeer ernstige situatie in Suriname, dat 
gebukt gaat onder een enorme coronagolf. 

De vaccins die worden opgestuurd, kunnen direct worden gezet. Ze komen bovenop de 
500.000 tot 750.000 doses AstraZeneca die later deze maand naar verwachting worden 
geleverd. Eerst was het idee om 40.000 doses AstraZeneca en 50.000 Moderna-vaccins te 
leveren, maar AstraZeneca biedt Suriname nu meer soelaas, omdat de eerste prik zo snel gezet 
kan worden. 
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Eerder stuurde Nederland al zuurstofcontainers, persoonlijke beschermingsmiddelen en 
medici naar Suriname. Bron: AD, 7 juni 2021.   

Handen wassen met water en zeep 

‘Was je handen stuk', riep premier Rutte met regelmaat tijdens de coronapersconferenties. 
Het RIVM onderstreept de voorkeur voor handenwassen - met water en zeep - in tegenstelling 
tot het gebruik van handgel. Tijdens de coronacrisis nam het gebruik van de alcoholgel een 
vlucht, maar naarmate iemand meer handgel met ethanol gebruikt, neemt de kans op 
borstkanker 'zeer licht' toe, meldt het instituut. 

Ethanol doodt niet alleen bacteriën en virussen, maar kan in principe ernstige ziekten 
veroorzaken. Vrouwen die geen ethanol-gel gebruiken, hebben een kans van ongeveer 143.000 
op het miljoen om borstkanker te ontwikkelen. Wie elke dag tien keer naar de handgel grijpt, 
heeft een kans van 143.006 op borstkanker. Bij wie beroepsmatig veel met handgeld in 
aanraking komt (een jaar lang 25 keer per dag) is de kans 143.015. 

‘Was de handen met water en zeep. Dit is de beste manier om ziekteverwekkers te verwijderen. 
Gebruik desinfecterende handgel alleen wanneer er voor een langere tijd geen plek is om je 
handen met water en zeep te wassen en in bepaalde werksettings’, staat opnieuw het RIVM-
advies. Uit onderzoek blijkt dat het verhoogde gebruik van handgel met ethanol geen 
darmkanker of verminderde vruchtbaarheid veroorzaakt. Bron: AD, 4 juni 2021. 

Gebruik van ethanol-bevattende handgel leidt niet tot grote 
gezondheidsrisico’s 

Uit RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -onderzoek blijkt dat het verhoogde 
gebruik van handgel met ethanol geen darmkanker of verminderde vruchtbaarheid 
veroorzaakt. Wel neemt naarmate iemand meer van die handgel gebruikt de kans op 
borstkanker zeer licht toe. Ethanol (alcohol) is een chemische stof die bacteriën en virussen 
kan doden. Het wordt daarom vaak gebruikt als ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld in 
desinfecterende handgels. Ethanol zit onder andere ook in alcoholische dranken, parfums en 
nagellakremovers. 

Risicobeoordeling 
Om te voorkomen dat het coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome -
CoV coronavirus -2) zich verspreidt, zijn veel mensen vaker handgels met ethanol gaan 
gebruiken. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft daarom op verzoek 
van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de gezondheidsrisico’s van ethanol bevattende handgels voor verschillende 
gebruiksfrequenties beoordeeld. Bij een risicobeoordeling beoordeelt het RIVM de 
gezondheidsrisico’s voor groepen mensen in de samenleving, zoals in dit geval consumenten 
en werknemers. Daardoor is het niet mogelijk om kansen aan te geven voor individuen. 

Iets meer kans op borstkanker 
Borstkanker komt vaak voor in Nederland. Vrouwen die geen handgel met ethanol gebruiken, 
hebben een kans van ongeveer 143.000 op 1.000.000 (miljoen) om tijdens hun leven 
borstkanker te ontwikkelen. Als voorbeeld; Vrouwen die tijdens een jaar elke dag 10 keer 
handgel gebruiken, hebben een kans van 143.006 op 1.000.000 (miljoen) om tijdens hun 
leven borstkanker te ontwikkelen. 

Professioneel gebruik 
Ook is gekeken naar werknemers die beroepsmatig veel in aanraking komen met handgels, 
zoals in de zorg. Bij hen is de kans op borstkanker iets groter dan bij consumenten. 
Bijvoorbeeld; wanneer zij een jaar lang 25 keer per werkdag handgel met ethanol is er een 
kans van 143.015 op 1.000.000 (miljoen) mensen om borstkanker te ontwikkelen. 
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Advies blijft hetzelfde: handen wassen met water en zeep 
Het RIVM-advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijft: was de handen met 
water en zeep. Dit is de beste manier om ziekteverwekkers te verwijderen.  Gebruik 
desinfecterende handgel alleen wanneer er voor een langere tijd geen plek is om je handen 
met water en zeep te wassen en in bepaalde werksettings. 

Ethanol 
Ethanol heeft eigenschappen waardoor het ernstige ziekten kan veroorzaken. Voorbeelden zijn 
kanker of een verminderde vruchtbaarheid. Ook kan het de ontwikkeling van een ongeboren 
kind beïnvloeden. Dit betekent niet dat iemand die in contact komt met de stof altijd deze 
ziekten krijgt. De kans daarop wordt groter naarmate iemand meer, vaker en een lange tijd 
ethanol binnenkrijgt. Bron: RIVM, 4 juni 2021. 

Dertigers aan de beurt om te vaccineren 

Dertigers zijn nu aan de beurt voor vaccinatie, komende weken volgen de twintigers. Zij lopen 
aanzienlijk minder kans om ernstig ziek te worden van een Covid-infectie. Ondertussen is 
het virus op z’n retour.  Bron: AD, 4 juni 2021. 

Meer ruimte in gezondheidszorg 

Het gaat de goede kant op in de ziekenhuizen. Het dalende aantal coronabesmettingen zorgt 
voor meer ruimte in de gezondheidszorg om mensen te helpen die reguliere zorg nodig hebben, 
meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Hierdoor komt de reguliere zorg meer op gang en krijgen 
mensen die binnen zes weken zorg nodig hebben die ook weer vaker. Er zijn meer 
operatiekamers beschikbaar en ook in de langdurige zorg vertonen de wachtlijsten een 
dalende lijn. 

Deze week is, volgens een NZa-peiling, 76 procent van de operatiekamers weer in gebruik. 
Een week eerder was dat nog 66 procent. In nog 20 ziekenhuizen kan de kritiek planbare zorg 
(zoals kankerbehandelingen) nog niet volgens planning worden geleverd. Vorige week waren 
dat er 25. Planbare zorg wordt in 22 procent van de ziekenhuizen nog niet geleverd, terwijl dit 
een week eerder op 29 procent stond. Acute en semi-acute zorg wordt altijd overal verleend. 
 
De sterfte binnen de langdurige zorg is relatief laag en ligt ook de laatste weken onder het 
niveau van 2019 en 2020. De aan corona gerelateerde sterfte in de gehandicaptenzorg en de 
verpleging en verzorging blijft laag met 1 à 2 procent de afgelopen week. Wachttijden voor de 
geestelijke gezondheidszorg zijn net zo lang als voor de corona-uitbraak. Voor specifieke 
diagnoses zien we wel dat de wachttijden langer zijn. Voor andere zijn die juist afgenomen.  
Bron: AD, 4 juni 2021.  

Iedereen geboren in 1983 kan afspraak maken voor vaccinatie 

Na vandaag zelf te zijn geprikt, maakt Hugo de Jonge ook iedereen die geboren is in 1983 blij. 
Vanaf 11 uur kunnen zij online een vaccinatieafspraak bij de GGD maken. Zij krijgen het 
vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. Volgende week volgt een papieren uitnodiging, 
waarmee ook telefonisch een afspraak voor een coronaprik gemaakt kan worden. Bron: AD, 4 
juni 2021.  
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Gevaccineerden die naar Frankrijk reizen hoeven geen PCR-test te 

overleggen 

Ingeënte Europeanen die naar Frankrijk reizen hoeven vanaf 9 juni geen PCR-test meer te 
overleggen bij aankomst. Bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten 
moeten nog wel een negatieve uitslag van een PCR- of sneltest laten zien. Ingeënt of niet, meldt 
de Franse overheid vandaag. 

Frankrijk stelde de afgelopen 24 uur 8161 nieuwe coronabesmettingen vast. 71 Fransen 
overleden aan de gevolgen van Covid-19. In Frankrijk raakten tot nu toe 5.694.076 mensen 
geïnfecteerd en kwamen 109.857 van hen om het leven. 

In de Franse ziekenhuizen liggen nog 15.283 coronapatiënten, waarvan 2677 op de ic-
afdelingen. 27.038.449 mensen hebben inmiddels zeker één coronaprik gekregen. 11.707.481 
Fransen zijn volledig ingeënt. Bron: AD, 4 juni 2021.     

Booking.com gaat 65 miljoen aan coronasteun terugbetalen na ophef om 

bonussen 

Reiswebsite Booking.com gaat de ontvangen 65 miljoen euro coronasteun terugbetalen aan 
de Nederlandse staat, na ophef over de 28 miljoen aan uitbetaalde bonussen aan topmannen 
in het bedrijf.  

‘We hebben het debat in de Nederlandse samenleving van de afgelopen dagen op de voet 
gevolgd, nemen dit uiterst serieus, en hebben oog voor de gevoeligheid van dit onderwerp’, 
laat Booking.com vandaag weten. ‘Tijdens de pandemie hebben we de beschikbare opties om 
Booking.com door de crisis heen te loodsen en werkgelegenheid te behouden zo goed mogelijk 
ingezet, inclusief een beroep op de NOW-regeling.’ 

Minister Wouter Koolmees zegt vanochtend door het bedrijf gebeld te zijn: ‘Ik vind het terecht 
en verstandig dat ze terugbetalen gezien de bonussen voor het bestuur.’ Bron: AD, 4 juni 
2021.  
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Rotterdamse arts naar Suriname in strijd tegen corona: ‘Mensen vergeten 

hoe goed we het in Nederland hebben’ 

Vanmiddag vliegt een landelijk team van longspecialisten en verpleegkundigen naar 
Paramaribo om Suriname bij te staan in de strijd tegen corona. Een van hen is de Rotterdamse 
longarts in opleiding Sieshem Bindraban (33). ‘Mensen vergeten hoe goed we het in Nederland 
hebben.’ 

Driehonderd besmettingen per dag, code zwart in de ziekenhuizen en het land op slot: het is 
de trieste balans die in Suriname nu wordt opgemaakt. De Nederlandse overheid biedt hulp. 
Dinsdag vertrok een vrachtvliegtuig met militaire zuurstofcontainers. Vanmiddag stapt een 
delegatie van artsen en verpleegkundigen op het vliegtuig naar Suriname. Bron: AD, 4 juni 
2021.    

 

 Medisch team vertrekt naar Suriname 

Een medisch team en voormalig directeur-generaal van het RIVM, Marc Sprenger, vertrekken 
vrijdag naar Suriname. Zij gaan daar kijken wat er nodig is om de noodsituatie rond de 
corona-epidemie in het land onder controle te krijgen. Ze vertrekken naar verwachting om 
11.00 uur vanaf Schiphol naar Paramaribo. Het team bestaat uit 23 zorgmedewerkers. 

Suriname gaat gebukt onder een enorme coronagolf. Door de grote toename coronagevallen 
zijn de hoogste risiconiveaus van kracht. Ook is er een lockdown afgekondigd. Er zijn 
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overal tekorten aan in het land, zoals medicijnen en mondkapjes. Suriname telt bijna 600.000 
inwoners. 

Het team gaat helpen en inventariseren wat er de komende weken nodig is aan personeel en 
materialen. Ook gaan de artsen Covid-units uitbouwen om te zorgen dat mensen acute 
zorg kunnen krijgen. 

Nederland stuurt waarschijnlijk volgende week de eerste coronavaccins naar Suriname. Het 
land krijgt 40.000 doses van het AstraZeneca-vaccin en 50.000 van Pfizer. Later worden er 
nog meer gestuurd. Bron: AD, 4 juni 2021.     

Banken lenen bedrijven tijdens coronacrisis 53.5 miljard euro  

Nederlandse banken hebben bedrijven tijdens de coronacrisis voor 53,5 
miljard euro aan leningen verstrekt, volgens de Nederlandse Vereniging van 
Banken. Daarmee werden ruim 59.000 ondernemers geholpen. Van het totaalbedrag werd 2,4 
miljard euro in de afgelopen maand geleend. 

De meeste kredieten gingen naar kleinere ondernemingen. Zestig procent van de leningen gaat 
om bedragen onder de 250.000 euro. Veel betalingsproblemen ziet NVB niet. Ook bij 
consumenten zien banken op dit moment geen grote aantallen klanten met 
betalingsproblemen. 
 
De steunmaatregelen en betaalpauzes vanuit de overheid en het bedrijfsleven helpen daarbij. 
‘De aangekondigde verlenging van de overheidssteun en de uitbreiding van de 
terugbetaalregeling voor uitgestelde belastingen dragen daaraan bij’, zegt NVB-voorzitter 
Chris Buijink. Ook is er onder Nederlanders flink gespaard. 

Gevolgen voor betalingen voor hypotheken en consumptieve leningen, zien de banken daarom 
niet. Sinds het begin van de crisis hebben 129.000 bedrijven van banken 
een betaalpauze gekregen, met een totale waarde van 3,1 miljard euro. Betaalpauzes zijn op 
individuele basis nog steeds mogelijk.  Bron: AD, 4 juni 2021.  

Stormloop bij GGD om te stempelen in gele boekje 

Het liep gisteren, nadat duidelijk werd dat na aanvankelijk gesteggel alle GGD's de 
coronavaccinatie gaan afstempelen, storm bij de drukker en uitgever van het vermaarde 
gele boekje. Wie online een vaccinatieboekje wilde bestellen bij SDU kreeg een 
veelal overbelaste webshop op het scherm. Wie niet wil afwachten tot het veelbesproken 
digitale coronapaspoort en QR-code een feit is, neemt het zekere voor het onzekere. 
 
Het afgelopen jaar werden er gemiddeld zo'n 1000 á 2000 boekjes per dag verkocht, weet de 
NOS. Gisteren verkocht SDU er 50.000. Het gele boekje - of Internationaal Bewijs van Inenting 
of Profylaxe - is een officieel vaccinatiebewijs van de Wereldgezondheidsorganisatie en wordt 
al jarenlang gebruikt voor reizen naar het buitenland.  

Rijk worden doet SDU niet van al die bestelde gele boekjes. ‘We zijn veel geld kwijt aan druk- 
en verzendkosten', zegt Willeke de Groot. ‘Het vergt veel van onze organisatie, maar gelukkig 
zijn we heel flexibel.' Een boekje bestellen kost 8 euro 70. Ondanks het grote aantal 
bestellingen denkt SDU de komende tijd voldoende gele boekjes te kunnen leveren, aldus De 
Groot. Bron: AD, 4 juni 2021.   

In één dag 70.000 gele boekjes besteld 

Nadat bekend werd dat nu alle GGD’en coronastempels in de gele vaccinatieboekjes gaan 
zetten, is het bij uitgever SDU ontzettend druk. Daar kan zo’n boekje worden besteld. Alleen 
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donderdag gebeurde dat al 50.000 keer, aldus een woordvoerster van SDU. Vrijdag kwamen 
daar nog zeker 20.000 bestellingen bij. 

Het was al maanden drukker; er werden 1000 tot 2000 exemplaren per dag besteld door 
particulieren die er hun coronastempel in wilden laten zetten. Normaal verkoopt SDU 300.000 
boekjes per jaar via bedrijven als KLM Health Services en natuurlijk de GGD. Leveren aan 
particulieren is vrij nieuw voor SDU. 

Het vereiste een grote omschakeling en opschaling. Er wordt nog steeds met man en macht 
gewerkt en nog verder opgeschaald en aangepast, maar de woordvoerster noemt het eigen 
bedrijf wendbaar. Toch ligt de bestelsite af en toe plat. ‘Door grote drukte op onze website is 
het mogelijk dat de bestelpagina tijdelijk niet bereikbaar is. Probeer het op een later moment 
graag nog een keer’, staat daar dan ook. 

Wie belt moet soms ook een lange tot zeer lange adem hebben: ‘Belt u om het gele 
vaccinatieboekje te bestellen, door de enorme drukte is de wachttijd veel langer dan u van ons 
gewend bent’, staat op een bandje. Verwezen wordt naar de webshop. 

Huisdokters zetten de stempels in principe niet, al zijn er die hun patiënten wel dat plezier 
doen. ‘Bij het zetten van de vaccinatie geven huisartsen patiënten een registratiekaartje mee, 
met daarop een sticker met de informatie over het vaccin dat ze hebben ontvangen. Als 
patiënten dat willen en al een vaccinatiepaspoort hebben, kan die sticker ook in het 
vaccinatiepaspoort worden geplakt, of patiënten bewaren het hele kaartje zelf in het 
vaccinatiepaspoort. Dat was al zo de afgelopen maanden en dat blijft zo’, aldus de Landelijke 
Huisartsen Vereniging. ‘Bij het plakken van de sticker in het vaccinatiepaspoort is een paraaf 
van de arts voldoende. Het zetten van een stempel is niet noodzakelijk.’ Bron: De Telegraaf, 5 
juni 2021.  

Onbegrip in Apeldoorn: kilometers omrijden voor coronastempel in gele 
boekje 

Hij kan het coronastempel in z'n gele boekje nu alsnog krijgen, maar moet daar wel helemaal 
voor naar Warnsveld. Als inwoner van Apeldoorn begrijpt Ton Ceelie (71) niet waarom de GGD 
Noord- en Oost-Gelderland dat niet beter regelt. Het moet toch een kleine moeite zijn om in 
de grootste stad in de regio ook een plek daarvoor in te richten? Ook Joke Bouwmans (72) uit 
De Vecht is vol onbegrip.  

Zij stond vrijdagmorgen bij de vaccinatielocatie Mheenpark in Apeldoorn na het nieuws dat 
de GGD's toch de gele boekjes afstempelen. Ze heeft haar tweede prik vorige maand gehad en 
was in de veronderstelling dat ze zich gewoon bij de prikpost kon melden om dit te laten doen. 
‘Maar ze stuurden me weg! Ik kan op dinsdag of donderdag naar hun kantoor in Warnsveld, 
maar we gaan op vakantie dus dat komt voor mij waarschijnlijk te laat. Ik snap er niets van, 
zoveel werk is het toch niet?’  Bron: De Stentor, 4 juni 2021.     

Gele boekje geen bewijs voor vaccinatie 

Hoewel de GGD's nu het gele boekje afstempelen na een coronaprik is het overbekende 
inentingsboekje officieel geen bewijs voor een coronavaccinatie. Ouderenorganisatie ANBO, 
dat het kabinet vorige week opriep tot het verstrekken van een papieren vaccinatiebewijs, 
vindt dat 'bijzonder merkwaardig'. Landen als Duitsland, Oostenrijk en Spanje, accepteren 
het gele boekje namelijk wél als zodanig.   

Dat zorgt voor onduidelijkheid en ANBO roept de Nederlandse regering daarom op de 
acceptatie van het boekje op Europees niveau snel te regelen. Juist ouderen smachten er, 
volgens de bond,  naar om weer op pad te gaan. Lang niet alle ouderen hebben 
een smartphone of een computer om te printen. Het gele boekje kan voor hen een oplossing 
zijn om deze zomer toch op vakantie naar het buitenland te kunnen. Bron: AD, 8 juni 2021. 
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Nederland en andere EU landen moeten zo snel mogelijk coronareisbewijs 
verstrekken 

Nederland en andere EU-landen moeten hun burgers zo snel mogelijk coronareisbewijzen 
gaan verstrekken. Als ze daarmee wachten tot 1 juli, zoals Nederland van plan is, dreigen er 
problemen, waarschuwt verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders. 

Reynders wijst op het voorbeeld van een zevental landen dat al met het uitgeven van het 
zogeheten digitale Covid-19-certificaat is begonnen. ‘Meer dan 1 miljoen inwoners van de 
Europese Unie hebben inmiddels een certificaat ontvangen’, aldus de Eurocommissaris. Het 
gaat onder meer om Duitsers, Denen en Tsjechen. 

Het is andere EU-landen ook geraden daar snel mee te beginnen, stelt Reynders. Als landen 
wachten tot 1 juli, ‘riskeren we een 'big bang' en dat kunnen we ons niet veroorloven. Hoe 
meer certificaten we nu verstrekken, hoe meer problemen we nu oplossen en hoe 
gemakkelijker het proces zal zijn in de zomer.’ 

Het parlement boog zich dinsdag in Straatsburg over de regels waarop het certificaat berust 
en stemt er ook over. Het resultaat van de stemming wordt morgenochtend bekendgemaakt. 
Daarna krijgen de regels nog de zegen van de EU-landen en kunnen ze 1 juli ingaan. Bron: 
AD, 8 juni 2021. 

Spanje begint met testen reispas 

Spanje begint vandaag met het testen van de corona-reispas. Voor niet-gevaccineerde 
vakantiegangers kan dit de komende dagen nog wel eens problemen opleveren want voor hen 
worden de inreisregels juist aangescherpt.  

Het toerisme is voor het economisch herstel van vakantieland Spanje van groot belang. 
Daarom laat het land ook gevaccineerde vakantiegangers uit een aantal landen buiten Europa 
toe. Spanje hoopt, zo zegt premier Pedro Sánchez, deze zomer 30 á 40 procent van het aantal 
toeristen te halen dat in 2019 naar de Spaanse zon trok. Bron: AD, 7 juni 2021. 

Rusland gaat vaccinatie-toerisme toestaan 

Rusland gaat mogelijk vanaf juli vaccinatie-toerisme toestaan, zegt Kirill Dmitriev, hoofd van 
staatsinvesteringsfonds RDIF dat de marketing en verkoop van het Russische Sputnik-V 
vaccin regelt. Rusland zelf maakt vandaag 8947 nieuwe besmettingen met het longvirus 
bekend en 337 sterfgevallen. De officiële aantallen komen daarmee respectievelijk 
op 5.108.129 en 123.037 te staan.  Bron: AD, 4 juni 2021.    

Waarom zou je je als gezonde dertiger laten inenten tegen corona?  

Dertigers zijn nu aan de beurt voor vaccinatie, komende weken volgen de twintigers. Zij lopen 
aanzienlijk minder kans om ernstig ziek te worden van een Covid-infectie. Ondertussen is het 
virus op z’n retour. Waarom zou je je dan nog laten vaccineren? Zijn Pfizer en Moderna wel 
helemaal veilig?  

Als gezonde dertiger of twintiger loop je nauwelijks kans om vanwege een Covid-infectie in het 
ziekenhuis te belanden of te overlijden. Waarom zou je je dan toch laten vaccineren? 

Niet in de laatste plaats vanwege het risico op long Covid. Langdurige klachten. ‘Ongeveer een 
op de tien mensen die corona krijgt, kampt langer dan drie maanden met de gevolgen. Een op 
de honderd zelfs langer dan een jaar, is het beeld dat we krijgen uit voorlopige studies’, aldus 
immunoloog Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC). ‘Die klachten, zoals extreme 
vermoeidheid en concentratiestoornissen, zijn leeftijdsonafhankelijk. Ook twintigers die niet 
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eens heel ziek zijn geweest door Covid, zijn soms al een jaar uit de running.’ Bron: De Stentor, 
4 juni 2021.   

 

Ouders van leerlingen op school in Bergen op Zoom in opstand tegen 
corona-zelftesten: ‘Morele druk onaanvaardbaar’ 

Een groep ouders met kinderen op regionale scholengemeenschap 't Rijks in Bergen op Zoom 
is in opstand gekomen tegen het indringende verzoek aan leerlingen om twee keer per week 
een corona-zelftest te doen. 

Vooral de toon van rector Leon de Rond van 't Rijks in een brief aan ouders en leerlingen is 
de groep van veertien ouders finaal in het verkeerde keelgat geschoten. De Rond stelt dat 
leerlingen die de zelftests niet uitvoeren, medeleerlingen en docenten ‘in gevaar’ brengen. 
Bron: BN De Stem, 4 juni 2021.  

Een zomervakantie geboekt? Hier moet u rekening mee houden 

Het vaccineren schiet op en de zomervakantie komt eraan. Nu ook de EU met een plan komt 
om de grenzen weer open te gooien, lijkt het erop dat we binnenkort weer als vanouds kunnen 
genieten van een cocktail in een zonnig oord, maar helemaal onbezorgd zal dat nog niet gaan. 

Vanaf 1 juli voeren de EU-landen de coronapas in. Deze pas is het bewijs dat jij geen corona 
hebt en waarmee je binnen Europa weer op vakantie kunt. Het advies om alleen te reizen 
indien noodzakelijk wordt ingewisseld voor een reisadvies per land. De Nederlandse overheid 
kijkt hiervoor naar het besmettingsniveau per land en eventueel geldende inreisbeperkingen 
voor Nederlandse toeristen. Het blijft dus belangrijk om voor vertrek de kleurcode van je 
eindbestemming te checken. 

Veel reizigers hebben het idee dat een goede voorbereiding begint met een 
annuleringsverzekering. Uit onderzoek van Independer in samenwerking met Panel Inzicht, 
blijkt dat ruim een kwart van de mensen met een annuleringsverzekering zegt deze speciaal 
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te hebben afgesloten vanwege de onzekerheid rondom corona. Dat is opmerkelijk, omdat 
verzekeraars geen dekking meer bieden bij het annuleren vanwege coronamaatregelen. 

‘Verzekeraars zien een corona-uitbraak in het buitenland inmiddels niet langer als 
onvoorzien’, zegt Bas Knopperts van Independer.  ‘Vorig jaar ging Kroatië in het hoogseizoen 
van code geel naar oranje en dat leverde lastige situaties op. Mensen moesten toen snel 
vertrekken om te voorkomen dat ze in Nederland in quarantaine moesten.’ Een 
annuleringsverzekering blijft overigens wel dekking bieden als je zelf een coronabesmetting 
hebt opgelopen en daardoor niet weg kunt.  

Veel mensen blijken dus niet goed op de hoogte te zijn van hun verzekering als hun 
buitenlandse vakantiebestemming vóór of tijdens de reis te maken krijgt met een verhoging 
van het corona-risico. Hoewel dat opmerkelijk is, is dat te verklaren denkt 
consumentenpsycholoog Patrick Wessels. ‘Mensen hebben over het algemeen wel de motivatie 
om hun zaken goed te regelen, maar hebben een lui brein dat snel tevreden is’, legt hij uit. ‘De 
gedachte is dan: als ik het tegenover mezelf kan verklaren is dat voldoende. Je hebt moeite 
gedaan, er tijd ingestoken, dat voelt goed, ongeacht de uitkomst.’ 

Wessels vervolgt dat het woord annuleringsverzekering impliceert dat annuleren mogelijk is 
als er iets aan de hand is. ‘Ik vraag me af of mensen überhaupt weten wat de voorwaarden 
voor annuleren zijn.’ Daar komt bij dat er in sommige gevallen sprake kan zijn van het 
zogenoemde confirmation bias. ‘Als je er eenmaal van overtuigd bent dat je verzekering 
dekking gaat bieden, dan ben je blind voor alle informatie die het tegendeel beweert. Daar 
scherm je je onbewust voor af en ben je niet meer vatbaar voor.’ 

Onbezorgd zal de zomervakantie in ieder geval nog niet worden. Het reisadvies per 
vakantieland kan ieder moment veranderen. Voorlopig zal het dus belangrijk blijven het advies 
van de overheid te checken. ‘Het is niet zo dat een annuleringsverzekering ineens helemaal 
geen dekking meer biedt’, zegt Knopperts. ‘Daar gaan reisverzekeraars verschillend mee om. 
De meeste zullen je nog wel dekking bieden op niet corona gerelateerde kosten, zoals diefstal 
of verlies van spullen. Dat geldt ook als je een been breekt en je hoge medische kosten moet 
maken. Andere verzekeraars bieden geen enkele dekking meer bij een reis naar een land met 
code oranje. Het is dus belangrijk om je vooraf altijd goed te informeren.’ Bron: De Stentor, 4 
juni 2021.   

Opnieuw grote zoekactie naar voortvluchtige Belgische militair in 
natuurpark bij grens Limburg 
 
De Belgische autoriteiten geven de speurtocht in Belgisch-Limburg naar de voortvluchtige 
militair Jurgen Conings (46) niet op. Met ongeveer tweehonderd militairen en politiemensen, 
deskundigen op het vlak van vermissingen en veertien speurhonden wordt vrijdag opnieuw 
gezocht naar de spoorloze Belgische korporaal. Hij schreef in een afscheidsbrief die wraak 
ademde dat hij niet ‘verder wil in een wereld waarin de politieke elite en de virologen beslissen 
hoe er geleefd moet worden’. 
 
Bij het Nationaal Park Hoge Kempen in Belgisch-Limburg staan opnieuw legervoertuigen en 
politiewagens geparkeerd. ‘We hebben nog steeds elementen die erop wijzen dat het Nationaal 
Park en de omgeving rond Lanklaar interessant blijven om te zoeken’, verklaarde Eric Van 
Duyse van het federaal parket tegenover Het Laatste Nieuws (HLN). 
 
Er wordt volgens de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) gezocht op twee locaties. 
De focus lag eerst op een klein stuk bos dat grenst aan een industrieterrein en Maasmechelen 
Village. ‘Dat is doorgenomen en leverde geen resultaat op. Nu wordt gestart met een tweede 
zone’, aldus Van Duyse. Het gaat om één van de afvalbergen van de mijnbouw naast het 
vakantiepark Terhills. ‘Die zone is moeilijk toegankelijk voor onze 120 militairen. Het gebied 
is heuvelachtig en dicht begroeid. Er zijn veertien speur- en lijkhonden mee op pad, ook voor 
hen is het niet evident met dit warme weer.’ 
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Belgische militairen vrijdagmorgen bij het begin van de nieuwe zoekactie in Nationaal Park 
Hoge Kempen in Maasmechelen. © Belga 
 
De OM-zegsman wilde niet bevestigen dat er uitsluitend naar een lichaam wordt gezocht. ‘Alles 
blijft mogelijk, ook een levende persoon dus.’ 
 
Militairen en speurders stopten volgens de Vlaamse krant een gevonden voorwerp in een 
enveloppe. De inhoud wordt momenteel onderzocht. Wat exact in beslag werd genomen, is 
niet duidelijk. Het wandelgebied rondom de mijnbergen wordt niet afgesloten, maar aan 
wandelaars is gevraagd om op ruime afstand te blijven. Indien nodig zal een kleine zone 
afgesloten worden.  
 
In totaal zijn er meer dan twintig onderzoekspistes die één voor één afgevinkt moeten worden. 
‘Het is een kwestie van deuren te sluiten en geen enkel risico te nemen’, aldus Eric Van Duyse. 
Naast viroloog Marc Van Ranst en een minister zijn ook een advocaat en een ex-partner 
mogelijke doelwitten van de voortvluchtige militair met extreemrechtse sympathieën, vreest 
het federaal parket.  

 

 
 

Eric Van Duyse. © Belga 
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Conings is nu al meer dan twee weken vermist. Hij stal vorige maand zware wapens uit de 
kazerne van Leopoldsburg en zou het onder anderen op de Belgische viroloog Marc Van Ranst 
gemunt hebben. Het Nationaal Park De Hoge Kempen, vlakbij de grens met Stein en Geleen, 
werd al twee keer uitgekamd zonder resultaat.  

De voortvluchtige korporaal kan met zijn militaire vaardigheden jarenlang uit handen van de 
autoriteiten blijven, verklaarden militair deskundigen onafhankelijk van elkaar tegen deze 
site.  

Interpol heeft een 'red notice' uitgevaardigd tegen Jurgen Conings. Deze rode kennisgeving 
geldt als een verzoek aan wetshandhavers over de hele wereld om de voortvluchtige te 
lokaliseren en te arresteren. © Interpol 

Aanvankelijk werd een grote leger- en politiemacht ingeschakeld bij de zoekacties naar 
Conings, maar de zoekteams zijn de laatste dagen veel kleiner. ‘Dat de Cel Vermiste Personen 
het bos in wordt gestuurd zonder zwaar bewapende militairen, kan betekenen dat lokaal 
gevaar geweken is’, zei een oud-speurder gisteren in HLN+. 

Conings is nu al meer dan twee weken vermist. Hij stal zware wapens uit de kazerne van 
Leopoldsburg en uitte ook ernstige bedreigingen tegen virologen. De speurders doorzochten 
eerder al grote delen van het Nationaal Park de Hoge Kempen. Bron: De Stentor, 4 juni 2021.   

 

 
© AFP   
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Een steunbetuiging voor Jurgen Conings tijdens een protest tegen coronamaatregelen in 
Brussel. © AFP  
 

Jurgen Conings krijgt veel bijval van mede-Vlamingen: ‘Hij durft zich 
tenminste te verzetten’  
 
De nog altijd spoorloze, extreemrechtse, Belgische militair Jurgen Conings vecht tegen ‘het 
regime’ en de virologen. Zijn verzet valt in Vlaanderen in vruchtbare aarde. Er zijn zelfs stille 
marsen voor hem gehouden. Hoe kan dit?   
 
Dit is geen zaak om grapjes over te maken, maar hij doet het voorzichtig toch. ‘We weten nu 
in elk geval zeker dat het Belgische leger  goede mensen opleidt’, zegt de Belgische historicus 
Georgi Verbeeck. Maar dat is meteen ook het enige grappige dat er over de kwestie-Conings 
te melden is, wat hem betreft.  Bron: AD, 4 juni 2021.   
 

Topviroloog laat zich voor het eerst zien na doodsbedreiging Conings: 
‘Die idioot is het enige probleem’ 
 
De Belgische topviroloog Marc Van Ranst, die al weken ondergedoken zit vanwege de 
voortvluchtige militair Jurgen Conings, heeft voor het eerst zijn onderduikadres verlaten om 
op een geheime locatie te kunnen vertellen over zijn leven in een safehouse, de bedreigingen 
tegen hem en de controverse rond zijn persoon. Van Ranst gaat zich niet gedeisd houden 
omdat hij wordt bedreigd, zegt hij in het televisie-interview met VTM Nieuws.  
 
Viroloog Marc Van Ranst zit intussen al drie weken samen met zijn gezin ondergedoken in 
een safehouse, nadat de nog altijd voortvluchtige militair Jurgen Conings bedreigingen had 
geuit aan zijn adres. Van Ranst is sinds 18 mei gewoon blijven doorwerken, maar een tv-
studio heeft hij sinds half mei niet meer gezien, laat staan een journalist in levenden lijve. Dat 
is nu wél gebeurd. Journalist Faroek Özgünes sprak met de professor, op een geheime locatie, 
maar wel op een andere plek dan het safehouse waar hij verblijft en dat hij voor het eerst in 
drie weken mocht verlaten. De politie week tijdens het interview niet van zijn zijde. 
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Over het leven in zijn schuilplaats zegt Van Ranst dat het ‘in de gegeven omstandigheden goed 
gaat’. ‘Er zijn veel ergere dingen dan dat. Het moet zijn zoals mensen die op een booreiland 
werken. Onze gevangenissen zitten vol met mensen die niet onmiddellijk naar buiten kunnen. 
Dus zo speciaal is dat nu ook niet te noemen’, aldus Van Ranst. Ook zijn vrouw en zijn zoon 
nemen de situatie ‘eigenlijk goed’ op, voegt de viroloog eraan toe. ‘Dit lijkt een beetje op een 
vakantie - een verkeerd woord - met heel slecht weer, waar je de kamer niet afkan. Toch de 
eerste veertien dagen. Slecht geboekt.’ 
 
Zich wat terughoudender opstellen op Twitter? Daar wil Van Ranst totaal niets van weten. 
‘Waarom? Ik zie daar geen enkele reden voor. Ik zit daar - laat dat heel duidelijk zijn - als 
slachtoffer van een bedreiging.’ De viroloog wil zich blijven uiten om niet toe te geven aan de 
intimidatie. ‘Dat zou betekenen dat die intimidatie werkt. En dan stopt het ook niet, maar 
wordt het nog erger.’ Als Van Ranst zich zou inhouden, dan betekent dat nog niet dat hij wél 
naar buiten mag, zegt hij. ‘Er loopt een levensgevaarlijke idioot met wapens rond die mij wil 
neerschieten, dát is het probleem. Het énige probleem. En dit gaat niet opgelost worden door 
te zwijgen en stil te zijn. Integendeel.’ 
 
Van Ranst heeft Conings ook niks te zeggen. ‘Ik ga hier geen tranerige oproep doen aan Jurgen 
Conings.’ De viroloog zal ondergedoken moeten blijven zolang de militair niet gevat is. 
Wanneer er een einde aan komt, weet hij niet, maar ‘alles passeert, ook dit’. 
 
Volgens journalist Faroek Ösgünes is Marc Van Ranst er de man niet naar om bang te zijn 
van Jurgen Conings, of zich door hem geïntimideerd te voelen. Maar de dag voordat het gezin 
Van Ranst werd ondergebracht in een safehouse, had de viroloog bij toeval een halve dag vrij 
genomen. ‘Dat betekent dat hij ‘s middags eigenlijk al thuis was, terwijl hij normaal gesproken 
pas tussen 20.00 uur en middernacht thuiskomt’, zegt Özgünes.  
 
‘En op dat tijdstip stond Jurgen Conings, volgens de politiediensten, bij zijn woning. Dus 
eigenlijk heeft hij daardoor de confrontatie met Conings ontlopen.’ Van Ranst reageerde daar 
in het interview kort op. ‘Ik heb daar even aan gedacht, maar ik wil daar ook niet verder over 
nadenken.’ Volgens Faroek Özgünes had dit toen helemaal anders kunnen aflopen. Bron: AD, 
7 juni 2021.   
 

Van Ranst krijgt ook van Nederlanders dreigementen 
 
De Belgische viroloog Marc van Ranst heeft ook van Nederlanders dreigementen ontvangen. 
‘Er komen af en toe wel bedreigingen", vertelde Van Ranst dinsdag op NPO Radio 1. ‘Dan neem 
ik contact op met de Nederlandse politie.’ Die voert dan een zogeheten stopgesprek met de 
daders. 

‘Dat blijkt dan toch indringend genoeg te zijn om het te stoppen’, aldus de bedreigde viroloog. 
Die zit al weken ondergedoken omdat de voortvluchtige, geradicaliseerde militair Jurgen 
Conings gedreigd heeft hem te vermoorden. Van Ranst zit al drie weken met zijn familie 
ondergedoken op een geheime plaats. 

‘Dit is niet het einde van de wereld. Mensen die op een booreiland, in een klooster of in de 
gevangenis zitten, moeten ook lang binnen zijn’, aldus de viroloog. Hij vindt de situatie 
vooral vervelend voor zijn 12-jarige zoon. ‘Het is een dapper kereltje. Dit geeft ons wel de 
gelegenheid om samen wat spelletjes te doen.’ 

Van Ranst benadrukt dat 'leuk anders is', maar dat het naar omstandigheden goed gaat. Hij 
houdt zich ook niet stil. De topviroloog is gewoon aan het werk en blijft zich mengen in het 
publieke debat over het coronavirus. ‘Zolang ik dat interessant vind, blijf ik dat doen. Je mag 
de speelruimte om onzin te verkopen ook niet te groot laten worden’. Bron: AD, 8 juni 2021.  
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Lakedance eerste grote festival dat doorgaat, toegang voor 20.000 man 
alleen met negatieve test 

Dancefestival Lakedance is op zaterdag 7 augustus het eerste grote festival in de regio 
Eindhoven dat doorgaat. Dat maakte organisator First Vision vrijdag bekend op haar social 
media-kanalen. Volgens organisator Jochem van Pelt is het festival uitverkocht. 

Drie keer werd Lakedance door de Coronacrisis afgelast: vorig jaar mei en augustus en ook in 
mei van dit jaar ging er een streep door het festival op Aquabest. ‘Nu kunnen we bekend 
maken, dat we op 7 augustus wel doorgaan’, zegt Van Pelt opgetogen. ‘En ik denk dat we wel 
uitverkocht zijn!’ Bron: ED, 4 juni 2021. 

Dat kleine voorbehoud maakt Van Pelt omdat nog niet precies duidelijk is hoeveel mensen al 
een kaartje hebben, een combiticket voor twee festivals hebben gekocht of een aanbetaling 
voor een ticket hebben gedaan. Bron: AD, 4 juni 2021.     
 

Helft volwassen Nederlanders die willen hebben een vaccinatie gehad 

De helft van alle volwassen Nederlanders die tegen corona willen worden gevaccineerd, 
heeft inmiddels een eerste prik gehad. Dat maakte demissionair minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) vrijdag bekend. Hij kreeg zelf eerder op de dag zijn eerste prik met het 
Pfizer-vaccin. 

Op dit moment zijn er ongeveer tien miljoen prikken gezet. Bijna een kwart van de mensen 
heeft al een tweede prik gehad. De Jonge hoopt dat medio juli alle volwassen Nederlanders 
die dat willen een eerste prik hebben gehad. Het vaccineren begon op 6 januari. 

Inmiddels worden mensen geboren in 1983 uitgenodigd om een afspraak te maken om te 
vaccineren. De jaargang 2003 is de laatste groep die een oproep krijgt. Bron: AD, 4 juni 2021.  

 

 
 
In zwembad De Schop in Asten zaten zaterdag knuffels langs de kant om de diplomazwemmers 
aan te moedigen. De familie kon niet langs de badrand staan vanwege corona. © DCI Media  
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Afzwemmen zonder publiek maar met aanmoediging van knuffels 
Pikachu en Toet  
 
Afzwemmen is altijd spannend, al helemaal als de ouders en opa’s en oma’s vanwege de 
coronaregels niet bij de badrand mogen staan. Vandaar dat zwembad De Schop in Asten heel 
speciaal publiek heeft uitgenodigd: de knuffels van de kinderen. 
 
‘Kinderen moeten bij diplomazwemmen, net als bij de gewone zwemlessen, alles alleen doen. 
Het is dan wel zo fijn dat ze iets vertrouwds van huis mee mogen nemen’, vertelt badmeester 
Hugo Driessen. Sommige knuffels zijn getooid met gelukwensen, ballonnen en foto’s. ‘Je ziet 
gewoon hoeveel steun dat biedt aan de kinderen’, aldus Driessen. Dat blijkt zeker het geval te 
zijn voor de 6-jarige Lucy, die tijdens het afzwemmen geregeld kijkt naar haar moeder én naar 
haar knuffel. ‘Ik heb twee knuffels meegenomen. Coco zat bij mijn mama en Toet bij mij.’ 
Dolblij is ze dat ze met hulp van haar knuffels haar B-diploma in de wacht heeft gesleept. 
Bron: AD, 7 juni 2021. 
 

Bezoekers EK-duels Oranje moeten op wedstrijddag testen 
 
Bezoekers aan de vier wedstrijden van het EK voetbal in Amsterdam moeten zich op de 
wedstrijddag laten testen op het coronavirus. Omdat de EK-duels in de Johan Cruijff Arena 
onder de Fieldlab-evenementen vallen, is dat een voorwaarde van de overheid. De KNVB 
verwacht geen problemen met grote toeloop bij de testlocaties op de wedstrijddagen 13, 17 en 
21 juni. 
 
‘De bezoekers kunnen een locatie in hun eigen regio kiezen en er zijn veel tijdsloten 
beschikbaar’, aldus een woordvoerder van de KNVB. ‘De Stichting Open Nederland, die de 
toegangstests regelt, zegt dat er een genoeg capaciteit voor is.’  

 

 
 

Supporters tijdens de WK-kwalificatie wedstrijd tussen Nederland en letland in de Johan 
Cruijff Arena op 27 maart in Amsterdam. © ANP  
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Op de website Testen voor Toegang, waar een afspraak gemaakt kan worden voor bezoek aan 
de evenementen die daaronder vallen, staat dat de afspraak voor een coronasneltest ingepland 
kan worden binnen 40 uur voor aanvang van het betreffende evenement. Voor de EK-
wedstrijden in Amsterdam is echter een actuele test van de dag zelf nodig, zo staat ook in een 
mail die alle tickethouders hebben gekregen van de Europese voetbalbond UEFA. 

Oranje begint het EK volgende week zondag tegen Oekraïne. De ploeg van bondscoach Frank 
de Boer speelt in de ArenA ook tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). De 
duels met Oekraïne en Oostenrijk beginnen om 21.00 uur, de wedstrijd tegen Noord-
Macedonië om 18.00 uur. Bezoekers krijgen binnen een uur na hun test de uitslag. Ze moeten 
die via de CoronaCheck-app omzetten in een qr-code, waarmee ze bij het stadion kunnen 
aantonen dat ze negatief getest zijn. 

In eerste instantie zouden bij iedere wedstrijd 12.000 bezoekers de Arena in mogen. De 
overheid gaf dinsdag toestemming om dit aantal te verhogen naar 16.000. Vrijdag kregen de 
voetbalfans die in aanmerking komen voor de vrijgekomen kaarten bericht van de UEFA. 

Toen de EK-tickets eind 2019 in de verkoop gingen, was de vraag enorm. Voor de drie miljoen 
kaarten die aanvankelijk beschikbaar waren, kwamen zo’n twintig miljoen aanvragen binnen. 
De tickets werden via een ‘gewogen’ loting toegewezen, onder meer op basis van de hoeveelheid 
bezochte interlands in de afgelopen jaren. 

In eerste instantie hadden de KNVB en de UEFA, dat de kaartverkoop regelt, rekening 
gehouden met 48.000 toeschouwers per wedstrijd in Amsterdam. EURO 2020 kon vorig jaar 
echter niet doorgaan vanwege het coronavirus en bij de uitgestelde editie van deze zomer 
hebben vrijwel alle elf gastlanden hun bezoekersaantallen moeten reduceren vanwege de 
coronarestricties. Bron: AD, 4 juni 2021.    

Aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen is gedaald 

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is afgelopen etmaal opnieuw gedaald, tot 
688. Het is voor het eerst sinds 4 oktober dat er minder dan 700 Covid-19-patiënten op de 
verpleegafdelingen liggen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). 

Ook het totale aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen 
etmaal verder gedaald. Het zijn er met 1065 mensen 30 minder dan donderdag (1098). 

Afgelopen 24 uur zijn er veertien nieuwe coronapatiënten bijgekomen op de ic's. In 
totaal behandelen de intensive cares nu 377 mensen met Covid-19. Donderdag waren dat er 
nog 394. Dat betekent dat er meer mensen de intensive cares hebben verlaten of zijn overleden 
dan dat er nieuwe patiënten bijkwamen. 

Daarnaast liggen er ook 554 mensen zonder Covid-19 op de ic's. Door de leegloop van de 
ziekenhuizen komt er meer plek voor mensen met andere aandoeningen. Bron: AD, 4 juni 
2021.     

IC-capaciteit kan worden afgeschaald 

De ic-capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen kan verder worden afgeschaald, zo heeft het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) besloten. Per maandag 7 juni kan de landelijke capaciteit 
worden teruggebracht naar minimaal 1150 bedden, het niveau van voor de coronapandemie. 

‘Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen is afgelopen tijd fors gedaald en deze daling 
zet door’, aldus het LNAZ. Tussen de ziekenhuizen en regio's zijn steeds minder 
overplaatsingen van coronapatiënten. Daarom is besloten dat de ic-capaciteit kan worden 
teruggebracht tot minimaal 1150 bedden. Regio's kunnen er zelf voor kiezen om voor de 
intensive cares een hoger aantal bedden te hanteren. Bron: De Stentor, 4 juni 2021.   
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Update RIVM  

Het aantal nieuwe coronagevallen is in het afgelopen etmaal met 2440 toegenomen, meldt het 
RIVM. Een dag eerder was dat aantal na aanpassing 2785. Aanvankelijk werden er 18 meer 
vermeld. 

Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is nu 2616, bijna tweehonderd minder 
per dag het gemiddelde van gisteren. 

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 8, tegen 14 een dag eerder. Dat wil niet 
zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat 
het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd.  

Staphorst opnieuw negatieve uitschieter in regio, geen nieuwe besmettingen in vier 
gemeenten.  

In Oost-Nederland zijn afgelopen 24 uur 196 mensen positief getest op het coronavirus. Dat 
zijn er 93 minder dan een dag eerder. In Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal 
besmettingen na een uitschieter van gisteren weer enorm af.  

De afgelopen 24 uur werden 69 mensen positief getest in Noord- en Oost-Gelderland. Tussen 
woensdag- en donderdagochtend waren dat nog 152 mensen. In IJsselland werden 88 mensen 
de afgelopen dag positief getest, dat zijn er elf meer dan een dag eerder. In Flevoland werden 
vandaag 39 nieuwe besmettingen gemeld, dat zijn er 21 minder dan een dag eerder.  

Staphorst is opnieuw een uitschieter in negatieve zin binnen Oost-Nederland. De gemeente 
kleurt opnieuw rood. Tussen donderdag- en vrijdagochtend kwamen negentien nieuwe 
besmettingen aan het licht. Dat komt neer op 110 per 100.000 inwoners.  

Ook in Hardenberg werden negentien nieuwe besmettingen geconstateerd. Dat komt voor die 
gemeente neer op 31 positieve tests per 100.000 inwoners. Op Urk werden zeven mensen 
positief getest, wat die gemeente net als Hardenberg een donkeroranje kleur geeft op de kaart. 
Daar tegenover staat dat er opnieuw veel gemeenten uit Oost-Nederland grijs kleuren op de 
kaart, de beste kleur die je kunt hebben. In Nunspeet, Heerde, Hattem en Brummen waren 
er zelfs helemaal geen nieuwe besmettingen.  

Ook landelijk daalt het aantal besmettingen. Het aantal nieuwe coronagevallen is in het 
afgelopen etmaal met 2440 toegenomen, meldt het RIVM. Een dag eerder was dat aantal na 
aanpassing 2785. Aanvankelijk werden er 18 meer vermeld. 

Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is nu 2616, bijna tweehonderd minder 
per dag het gemiddelde van gisteren. 

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 8, tegen 14 een dag eerder. Dat wil niet 
zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat 
het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. 

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is afgelopen etmaal opnieuw gedaald, tot 
688. Het is voor het eerst sinds 4 oktober dat er minder dan 700 Covid-19-patiënten op de 
verpleegafdelingen liggen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). 

Ook het totale aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal 
verder gedaald. Het zijn er met 1065 mensen 30 minder dan donderdag (1098). 
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Afgelopen 24 uur zijn er veertien nieuwe coronapatiënten bijgekomen op de ic’s. In totaal 
behandelen de intensive cares nu 377 mensen met Covid-19. Donderdag waren dat er nog 
394. Dat betekent dat er meer mensen de intensive cares hebben verlaten of zijn overleden 
dan dat er nieuwe patiënten bijkwamen. 

Daarnaast liggen er ook 554 mensen zonder Covid-19 op de ic’s. Door de leegloop van de 
ziekenhuizen komt er meer plek voor mensen met andere aandoeningen. Bron: De Stentor, 4 
juni 2021. 

Mensen die corona-infectie hadden hoeven maar één vaccinatie 

Mensen die al een corona-infectie hebben doorgemaakt, hoeven maar één prik te krijgen van 
een zogeheten mRNA-vaccin zoals Pfizer/BioNTech of Moderna. Het maakt niet uit of die 
besmetting langer dan een halfjaar geleden was en ook niet of iemand ernstige klachten heeft 
gehad. 

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge meldt dat hij een advies hierover van het Outbreak 
Management Team (OMT) overneemt. De nieuwe richtlijn geldt vanaf nu en alleen voor 
mensen die bij de GGD zijn geregistreerd met een positieve testuitslag. 

Mensen die hieraan voldoen en al een afspraak hebben staan voor een tweede prik, kunnen 
die afzeggen. Volgens de minister is het wel van belang dat zij dat bij de GGD doen, want 
anders kunnen zij straks geen compleet vaccinatiebewijs krijgen. 

Volgens de deskundigen is na een infectie maar één dosis nodig om voldoende beschermd te 
zijn tegen het virus, ongeacht hoelang de infectie geleden is. Tot nu toe gingen de experts 
ervan uit dat alleen na een recente besmetting, van maximaal zes maanden eerder, één prik 
volstond. 

Mensen uit alle leeftijdsgroepen tot tachtig jaar kunnen na een eerdere infectie volstaan met 
één zogeheten mRNA-vaccin. Alleen wie een verzwakt immuunsysteem heeft, kan beter de 
gebruikelijke twee prikken krijgen, aldus het OMT. Bron: De Stentor, 4 juni 2021. 

Ik heb lang getwijfeld of ik me zou laten vaccineren, ik had al antistoffen, 
dus waarom zou ik? 
 
Heleen van Royen schrijft wekelijks over haar persoonlijk leven. Deze week krijgt ze haar 
coronavaccinatie. 
 
Vandaag word ik gevaccineerd. We zitten aan de keukentafel bij mijn dochter. Haar twee beste 
vriendinnen zijn er ook. Ik ken ze vanaf de basisschool. Voor me ligt een formulier. Ik moet 
een aantal vragen over mijn gezondheid beantwoorden. Hoe ouder je wordt, des te 
ingewikkelder dit soort exercities zijn. Al ben je zo gezond als een vis, wanneer je elk medisch 
akkefietje uit je leven moet oplepelen, wordt de lijst toch langer dan je lief is. Bron: AD, 4 juni 
2021.  
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Schrijver Heleen van Royen (56) woont samen met Bart (34). Ze is moeder van Olivia (28) en 
Sam (24) en oma van Spencer (10 maanden) en van twee bonuskleinkinderen van 13 en 11. © 
Jeannette Huisman  
  

Familie verdachte (14) in verkrachtingszaak duikt onder na bedreigingen: 
‘Er moet maar een gek rondlopen’ 
 
De familie van de jongste verdachte (14) van de groepsverkrachting in Gent moet onderduiken 
wegens doodsbedreigingen. Dat meldt de advocaat van de tiener aan VTM Nieuws. Hij roept 
op tot redelijkheid en vraagt om het gerecht zijn werk te laten doen. ‘Hun adres en naam staan 
op internet. Er moet maar een gek rondlopen die iets doms wil doen’, zegt advocaat Marc 
Schollier. 
 
De feiten vonden plaats op 15 mei op de Westerbegraafplaats in Gent. Een 14-jarig meisje uit 
Gavere had die dag met een vriend afgesproken maar er daagden nog vier andere tieners op. 
Het meisje zou zijn aangerand en verkracht en beelden ervan zouden via sociale media 
verspreid zijn. Het slachtoffer kreeg de beelden te zien en stapte vier dagen na de feiten uit 
het leven. De politie kon vijf verdachten oppakken. Het gaat om drie minderjarigen en twee 
meerderjarigen.   
 
Sinds de misdaad bekend werd, circuleren de namen van de verdachten - onder hen drie 
minderjarigen - en hun adressen op sociale media. Dat heeft ook gevolgen voor de familie, die 
verschillende bedreigingen krijgt. De zussen van de jongste verdachte van de 
groepsverkrachting leven ondergedoken, zo meldt advocaat Marc Schollier. De moeder heeft 
intussen een klacht ingediend.  
 
‘Ik treed enkel op voor de 14-jarige jongen. Hij ontkent dat hij het meisje heeft aangeraakt of 
gefotografeerd en foto’s zou hebben verspreid’, zegt Schollier aan VTM Nieuws. ‘Hij wordt hier 
afgeschilderd als een zware crimineel. De jongen vindt het ook verschrikkelijk dat het meisje 
gestorven is. Hij kan daar niets aan doen. Hij en zijn familie worden nu bedreigd door mensen 
die het recht in eigen hand willen nemen. Dat kan niet de bedoeling zijn.’ 
 
‘Ik betreur dat er in de zaak niet correct wordt gecommuniceerd,‘ gaat Schollier verder. ‘Men 
heeft het over een groepsverkrachting. Mensen gaan zich daar van alles bij voorstellen. Men 
moet communiceren wat er echt gebeurd is, zodat men in alle sereniteit het onderzoek verder 
kan voeren zonder dat er mensen zijn die het nodig vinden om zelf rechtertje te gaan spelen. 
Die mensen hebben doodsbedreigingen gekregen. Hun adres en naam staan op het internet. 
Er moet maar een gek rondlopen die iets doms wil doen. Het zijn kinderen, die weliswaar iets 
heel fout gedaan hebben. Maar laten we dit alstublieft in alle rust behandelen.’ 
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‘Je zou haast hopen dat je verder opgesloten wordt, zodat je beschermd bent tegen halvegaren 
die het recht in eigen hand willen nemen’, aldus Schollier. De jeugdrechter plaatste de tiener 
in een instelling in Wingene, waar hij één maand moet verblijven. Over het lopende onderzoek 
rond de zedenfeiten op het kerkhof wordt geen informatie gegeven. Bron: AD, 4 juni 2021.  
 

Theatervoorstellingen waren direct uitverkocht 

Vrijwel alle theatervoorstellingen die zaterdag weer gaan spelen, waren direct 
uitverkocht. Theaters mogen vanaf 5 juni vijftig bezoekers binnenlaten. Onder andere de 
voorstellingen in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen, de Koninklijke Schouwburg in Den Haag 
en in Cultuurcentrum Griffioen waren direct uitverkocht.  

Ook sterrenrestaurants zitten dit weekend nagenoeg vol nu de horeca vanaf zaterdag weer 
echt open mag. ‘Sinds de bekendmaking van de versoepelingen leek het hier wel een 
telefooncentrale’, zegt chef en eigenaar Jan Sobecki van tweesterrenrestaurant Tribeca in 
Heeze. Stefan van Sprang van Aan de Poel in Amstelveen geeft aan dat binnen een half uur 
alle weekenden in juni vol zaten. ‘Ik vind het nu al spannend of we het aankunnen qua drukte. 
Bron: AD, 4 juni 2021.  

 

© Brunopress  
 

Ontroerde Beatrix reikt Zilveren Anjer uit aan Joop en Janine van den 
Ende 
 
Uit handen - niet letterlijk, want corona laat dat niet toe - van prinses Beatrix, ontvingen Joop 
en Janine Van den Ende een Zilveren Anjer voor al hun werk in de cultuurwereld. Ze kregen 
er allebei eentje en dat was een verrassing. 
 
Onderweg naar het paleis op de Dam in Amsterdam hadden ze het er nog over gehad, Joop 
(79) en Janine (maandag wordt ze 65) van den Ende: wie zou de Zilveren Anjer opspelden? 
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Joop, de bekendste helft van het televisie- en cultuurechtpaar? Of Janine? Een tikje minder 
bekend, maar minimaal net zo belangrijk als haar man. Bron: AD, 4 juni 2021.   
 

Ook dit Nederlandse bedrijf stapt over op vierdaagse werkweek voor 
hetzelfde loon 
 
Steeds meer bedrijven lijken open te staan voor de verkorte werkweek met salarisbehoud. 
Veertig uur in de week werken is niet meer van deze tijd en van een dag minder werken worden 
werknemers een stuk gelukkiger, zeggen ze. Dat idee sprak ook Daan Dohmen, ceo van start-
up Luscii, aan. Het bedrijf rondde onlangs een test met een vierdaagse werkweek af, mét 
succes. 
 
De vierdaagse werkweek met behoud van loon is onderwerp van gesprek bij veel bedrijven in 
binnen- en buitenland. Het Nieuw-Zeelandse bedrijf Perpetual Guardian voerde in 2018 als 
eerste de verkorte werkweek in en werd daarmee wereldnieuws. Later volgden meer bedrijven. 
In ons eigen land draaide marketingbedrijf Loyals vorig jaar een proef. Ook mochten 3000 
fulltime werknemers van Achmea twee uur per week korter werken met behoud van salaris. 
Spanje wil zelfs op landelijk niveau een pilot gaan draaien met een dag minder werken voor 
hetzelfde salaris.   

 
De standaard werkweek van veertig uur past niet meer bij ons moderne werk, zei psycholoog 
Thijs Launspach eerder op deze site. Ook hebben we veel meer dat ons bezighoudt, zoals het 
gezinsleven, sport en hobby’s. Met de invoering van een kortere werkweek hebben we daar 
meer tijd voor en dat zorgt voor minder ziekteverzuim, minder stress en gelukkigere 
werknemers. 
 
Daar gelooft ook de Nederlandse start-up Luscii in. Het bedrijf ontwikkelde een app voor de 
zorg waarmee het personeel via een dashboard direct inzicht heeft in het elektronisch 
patiëntendossier. Luscii veranderde al eerder het een en ander; het bedrijf heeft geen 
managers meer, het personeel kreeg flexibele werktijden en is er geen fysiek kantoor meer. 
Een vierdaagse werkweek kon eigenlijk niet in dit rijtje ontbreken. 
 
Het bedrijf besloot het concept twaalf weken lang te testen. Er werd gekozen voor een vaste 
vrije dag in de week, de vrijdag. ‘Dat werd ons aangeraden door experts. Dan weet iedereen 
dat we er op die dag niet zijn. En dan kan ook niemand even een mailtje of Slackje sturen. Als 
je op je vrije dag een berichtje krijgt, ben je toch sneller geneigd om toch even te gaan werken.’ 
 
Deze maand stopte de pilot en kreeg Luscii de eerste resultaten binnen. Dohmen: ‘We hebben 
alles gemeten en de resultaten zijn een stuk beter dan verwacht. De productiviteit van de 
medewerkers is zelfs gestegen.’ Gemiddeld steeg de productiviteit met tien procent en op de 
afdeling sales zelfs met zestien procent. Werknemers zijn ook meer betrokken. Dat komt 
volgens Luscii onder meer door de verbeterde werk-privé balans. Het algemene welzijn van het 
personeel steeg met dertien procent. Mensen hebben meer energie, krijgen meer werk gedaan 
en zijn meer tevreden over het bedrijf en de cultuur. 
 
Dohmen merkt dat onder meer medewerkers met kinderen blij zijn met de verkorte werkweek. 
‘Voor ouders is zaterdag vaak een hele drukke dag, veel rennen en vliegen met de kinderen. 
Dan hebben ze alleen de zondag nog om bij te komen. Nu kunnen ze ook op vrijdag iets ter 
ontspanning gaan doen, zoals tijd door te brengen met familie, even wandelen in het bos of 
naar de sportschool gaan.’ 
 
Het experiment is dus geslaagd en dat betekent dat de vierdaagse werkweek nu officieel wordt 
ingevoerd bij Luscii. ‘We zouden er alleen mee door gaan als minimaal tachtig procent dat zou 
willen. Nu blijkt dat werkelijk iedereen enthousiast is.’  
 
Zijn er ook werknemers die liever vijf dagen blijven werken, omdat ze het werk meer willen 
spreiden bijvoorbeeld? ‘Werk geeft voor sommigen houvast. We hebben veel collega’s die 
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internationaal werken, die hebben misschien een minder groot sociaal leven. We vroegen ons 
van tevoren al af hoe dit bij hen zou gaan landen.’ 
 
Maar bij niemand zorgde de overstap voor problemen, stelt Dohmen. Meer vrijheid hebben 
dan de standaard waren de werknemers van Luscii al gewend, ze mogen zelf bepalen wanneer 
en waar ze werken. ‘Zo kun je zelf kiezen wanneer je bijvoorbeeld gaat sporten, als je dat het 
liefst ’s ochtends doet kan dat. We hebben ook developers die het beste ’s nachts werken.’ 
 
Luscii gelooft dat een dag minder werken voor nog meer focus en efficiëntie zorgt. Je moet 
immers werk dat je normaal over vijf dagen verdeelt ineens in vier dagen doen. ‘We werken 
met buddy’s die je helpen bij het maken van keuzes in je werk. Je bepaalt dan wat je vooral 
niet gaat doen en waar je je op gaat focussen. Als je geen grip op je eigen tijd hebt, dan werkt 
dit niet.’ Bron: AD, 4 juni 2021.   
 

Akkoord arbeidsmarkt: einde aan verfoeide nul-urencontracten en 
payrolling 
 
De vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een hervorming van de 
arbeidsmarkt. Centraal staat dat flexwerk wordt ingeperkt, zo bevestigen ingewijden. 
Als het aan bonden en werkgevers ligt komen er straks drie soorten werknemers, mensen met 
een vast contract, uitzendkrachten en zzp’ers. Nul-urencontracten en constructies 
als payrolling verdwijnen helemaal. 
 
Uitzendwerk wordt beperkt tot vervanging van zieke werknemers en bij drukke periodes als 
extra personeel nodig is. Bovendien wordt het beperkt tot maximaal drie jaar. Daarna moet 
iemand een vast contract krijgen. Nu is die termijn nog 5,5 jaar. 
 
In het huidige systeem mag een uitzendkracht binnen 1,5 jaar van de ene op de andere dag 
worden ontslagen. Die termijn wordt verkort naar twaalf maanden. 
 
Het akkoord dat de sociale partners afsloten in de SER, is goed getimed. Hervorming van de 
arbeidsmarkt is een belangrijk thema bij de formatie van een nieuw kabinet. Afgelopen jaar 
adviseerde de commissie Borstlap daar al over. Vast moest minder vast worden en flex minder 
flex was de centrale boodschap. Toen besloot het kabinet al de hervorming over te laten aan 
een volgend kabinet. 
 
In een interview met deze site gaven VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en FNV-voorzitter 
Tuur Elzinga eerder dit jaar al aan met een gezamenlijk advies te willen komen. Dat zou dan 
een belangrijke rol in de kabinetsformatie moeten spelen. Het zou voor de politiek heel moeilijk 
worden om zo’n breed gedragen advies naast zich neer te leggen, verwachtten de kopstukken 
in de polder.  

 

 
 

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en FNV-voorzitter Tuur Elzinga. © Pim Ras  
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Ook het gebruik van oproepkrachten wordt aangepakt. Zo worden nul-urencontracten 
verboden. Bij die contracten, die veel worden gebruikt bij supermarktpersoneel, krijgen 
mensen alleen de uren uitbetaald die ze daadwerkelijk werken. Voortaan moeten werkgevers 
iedereen een minimumaantal uren geven en die ook vergoeden. 

In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt over een minimumuurloon voor zelfstandigen. 
Volgens de Volkskrant, die het nieuws als eerste bracht, wordt dat een uurloon van 35 euro. 
Maar dat bedrag kon niet bevestigd worden. 

Zelfstandigen die minder dan het minimumuurloon verdienen moeten in principe in vaste 
dienst genomen worden. Dat is vooral gunstig voor mensen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt, zoals pakketbezorgers. Die werden vaak gedwongen als zelfstandige te werken, 
terwijl ze helemaal afhankelijk zijn van één opdrachtgever. Dat soort schijnzelfstandigheid 
wordt nu aangepakt. 

Werkgevers pleiten al langer voor meer flexibiliteit bij werknemers met een vast contract. Ze 
willen mensen langer laten werken als het druk is en ze naar huis kunnen sturen als het 
rustig is. Dan hoeven ze niet direct dure uitzendkrachten in te zetten bij een piek in de 
werkzaamheden. In het akkoord is afgesproken dat werknemers in vaste dienst flexibeler 
mogen worden ingezet. 

Een ander pijnpunt voor de werkgevers is de loondoorbetaling bij ziekte. Nu moet een 
werkgever een zieke werknemer twee jaar lang loon doorbetalen. Dat is vooral voor mkb-
bedrijven vaak een zware last. Over die loondoorbetaling hebben bonden en werkgevers ook 
een akkoord bereikt, maar precieze details konden nog niet worden gegeven. 

De bedoeling is om het akkoord morgen (woensdag) te presenteren. Dan zullen ook meer 
details bekend worden gemaakt. Bron: AD, 4 juni 2021.  

Horeca in België open tot 23.30 uur 

Horecabedrijven in België mogen vanaf 9 juni open tot 23.30 uur. Dat geldt voor terrassen en 
voor binnenruimtes. De regering heeft er bewust voor gekozen geen onderscheid te maken, 
omdat dat voor onrust en onduidelijkheid zou zorgen. 

De verwachting was dat de Belgische regering ook zou zeggen dat het was toegestaan om in 
grote groepen naar voetbalwedstrijden van het Belgische elftal op het EK te kijken, maar daar 
is niets over gezegd tijdens de persconferentie. Het is niet gezegd hoeveel mensen binnen en 
buiten naar de wedstrijden mogen kijken. 

De regering had al laten doorschemeren dat de versoepelingen zouden doorgaan. Het inenten 
gaat voorspoedig en het aantal Belgen dat besmet raakt of in het ziekenhuis belandt loopt rap 
terug. Ook het nachtelijke alcoholverbod en het verbod op knuffelen met anderen dan directe 
naasten wordt ingetrokken, al wordt dat laatste nog wel altijd ontraden. Bron: AD, 4 juni 
2021.   

In België geen quarantaine voor gevaccineerde reizigers 

Alleen reizigers die volledig zijn ingeënt tegen het coronavirus ontsnappen komende zomer in 
België aan quarantaine en een coronatest. Wie pas één prik heeft gehad van een 
tweepriksvaccin, moet daarbovenop een test ondergaan, hebben de verantwoordelijke 
Belgische ministers afgesproken. 

De regel geldt voor bijvoorbeeld Nederlanders die op vakantie willen in België, maar ook voor 
Belgische vakantiegangers die terugkeren uit het buitenland. Mensen op doorreis, 
bijvoorbeeld met de auto onderweg naar Frankrijk, hadden al niet te maken met quarantaine 
en tests. 

Wie is ingeënt kan dat straks aantonen met het Europese coronacertificaat. België wil met dat 
reisbewijs, dat met een QR-code kan tonen dat de drager is gevaccineerd, negatief getest of 
genezen en daardoor beschermd, over nog geen twee weken van start gaan. 
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Eerder kondigde de regering al aan dat Belgen die nog niet volledig zijn ingeënt komende 
zomer twee gratis coronatests kunnen krijgen. Dat is een meer dan Nederland van plan is. 

Ook buurlanden als Frankrijk en hoogstwaarschijnlijk Nederland vragen van reizigers 
volledige vaccinatie om aan quarantaine en test te ontkomen. Bron: AD, 4 juni 2021.   

Winkelen zonder beperkingen in België   

Vanaf morgen kan er in België weer naar hartenlust gewinkeld worden. Er is geen beperking 
meer qua tijd dat iemand in een winkel doorbrengt en ook mogen alle gezinsleden tegelijk naar 
binnen. Boodschappen doen mag met twee mensen die tot hetzelfde huishouden behoren, 
waarbij avondwinkels weer open zijn tot 23.30. 
 
Ook vervalt het verbod op de verkoop van alcohol tussen tien uur 's avonds en 5 uur 's 
ochtends. Verder zijn kermissen, braderieën, kunst- en rommelmarkten, weer toegestaan. 
Daar geldt de 'regel van vier'. Kinderen tot 12 jaar tellen daarin niet mee. Ook geldt 
het maximum van vier personen niet voor huishoudens die uit meer bestaan. Bron: AD, 8 juni 
2021.   

Zestigplussers die niet zijn gevaccineerd krijgen opnieuw een uitnodiging 
voor coronavaccinatie  

Zestigplussers die nog niet zijn gevaccineerd, ontvangen opnieuw een uitnodiging voor een 
coronavaccinatie. Mensen tussen de 60 en 64 jaar die nog niet zijn geprikt, kunnen vanaf 
zaterdag een afspraak maken bij de GGD voor een vaccinatie met BioNTech/Pfizer of Moderna. 
Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Mensen die geboren zijn tussen 1956 en 1960 en nog geen prik hebben gehad van hun 
huisarts kunnen vanaf zaterdag eveneens een afspraak maken voor een vaccinatie via 
coronavaccinatie-afspraak.nl. Ze kunnen terecht op een van de 140 priklocaties van de GGD, 
meldt GGD GHOR Nederland. 

Daarnaast stuurt GGD GHOR ook herhaaloproepen naar mensen boven de 65 jaar. Zij krijgen 
opnieuw de kans om een afspraak te maken. Zaterdag ontvangen de eerste 90-plussers deze 
uitnodigingsbrief, aldus de GGD GHOR. Bron: AD, 4 juni 2021.    

Vier van zeven verdachten hebben zich gemeld nadat beelden van rellen 
NAC-NEC zijn vrijgegeven 

Vier van de zeven verdachten hebben zich vrijdag bij de politie gemeld nadat er beelden waren 
gepubliceerd van betrokkenen tijdens de rellen na afloop van de wedstrijd NAC-NEC op 23 
mei. De politie laat weten nog naar de drie anderen op zoek te zijn.   

De foto’s zijn nu nog ‘geblurd’, dus onherkenbaar gemaakt. Maar geven de vermeende 
hooligans geen gehoor aan de oproep dan worden binnen afzienbare tijd foto’s openbaar 
gemaakt waarop zij wel herkenbaar zijn. 

Het Openbaar Ministerie heeft daartoe besloten omdat intensief werk wordt gemaakt van de 
opsporing. ‘Het geweld zoals dat die dag is gepleegd tegen agenten is ongehoord en volstrekt 
onacceptabel’, aldus Frank Vermeulen van het OM. 

Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, is de snelrechtzitting in Breda op vrijdag tegen zes 
opgepakte verdachten uitgesteld. 

Inmiddels hebben tweeëntwintig agenten aangifte gedaan.  Daar komen er mogelijk nog meer 
bij. Tijdens de rellen werd de politie belaagd met vuurwerk, stenen, andere voorwerpen en 
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fysiek geweld. Tientallen agenten liepen letsel op. De verwondingen van twee agenten waren 
dusdanig dat zij medische hulp nodig hadden. 

De zes tot nu toe aangehouden verdachten zijn drie Bredanaars (19, 34 en 41 jaar), een 40-
jarige man uit Oudenbosch, een 18-jarige man uit Zevenbergen en een 20-jarige inwoner van 
Sint Willebrord. Ze worden beticht van openlijk geweld tegen hulpverleners. Mogelijk dat de 
verdenkingen nog worden uitgebreid, bijvoorbeeld met poging tot zware mishandeling. Bron: 
BN De Stem, 4 juni 2021.  

Uitnodiging voor illegaal feest in Grindgat op social media: politie 
waarschuwt jongeren om niet te komen 
 
Wijkagenten in Oosterbeek waarschuwen jongeren om zaterdagavond niet naar de 
Rosandepolder te komen. Op Instagram en WhatsApp gaat een uitnodiging rond voor een 
illegaal feest op die plek. Agnes Schaap, burgemeester van Renkum, wil als het nodig is een 
gebiedsverbod opleggen. Dat verbod is ruim tien jaar geleden geïntroduceerd om overlast van 
voetbalhooligans tegen te gaan, maar kan ook ingezet worden als er sprake is van ernstige 
verstoring van de openbare orde. ‘Er is nog steeds corona’, zegt haar woordvoerder. ‘Een 
grootschalig feest vieren is vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan.’ 
 
Burgemeester en politie willen voorkomen dat jongeren in grote getale samen komen. Zij 
roepen dan ook op om niet te gaan feesten bij het Grindgat in de Rosandepolder. De politie 
heeft al aangegeven alert te zijn en streng te gaan controleren bij de Rosandepolder. ‘Dus kom 
niet’, schrijven de twee Oosterbeekse wijkagenten op Twitter.    
 
Het Dorenweerd College, de middelbare school in Doorwerth, heeft naar ouders een bericht 
gestuurd met daarin de vraag of ze met hun zoon of dochter in gesprek willen gaan als zij het 
vermoeden hebben dat hun kind van plan is naar de Rosandepolder te komen.  
 
‘We hebben de afgelopen mooie dagen gezien hoe druk het bij het Grindgat in de 
Rosandepolder kan zijn. Dat zie je aan al die fietsen die er staan. We begrijpen dat jongeren 
er graag willen recreëren’, zegt de woordvoerder van burgemeester Schaap. ‘Maar vragen hen 
wel om anderhalve meter afstand te houden. Die regel geldt nog steeds.’ Bron: AD, 4 juni 
2021.  

 
 
Het Grindgat in de Rosandepolder op de grens van Arnhem en Oosterbeek. © Gerard Burgers  
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Fietsen en scooters blokkeren de toegangsweg tot het Grindgat in de Rosandepolder op de 
grens van Oosterbeek met Arnhem © Politie Renkum   
 

Fietsers en scooters blokkeren toegang naar Grindgat: politie en boa’s 
dreigen rijwielen weg te halen 
 
Wie met zijn fiets of scooter de toegangsweg naar het Grindgat tussen Arnhem en Oosterbeek 
blokkeert, riskeert dat de politie en boa’s van de gemeente Renkum het rijwiel meenemen. Je 
kunt het dan later tegen betaling ophalen bij de Gemeentewerf in Heelsum.  
 
‘De afgelopen dagen hebben wij moeten constateren dat er een groot aantal fietsen en 
voertuigen zo worden neergezet dat de doorgang voor omwonenden en hulpdiensten ernstig 
wordt belemmerd', schrijft de politie op haar Facebook-pagina.  
 
En dat is gevaarlijk als er sprake is van een levensbedreigende situatie, schrijft de politie.  Een 
voorbeeld daarvan is een reanimatie of een verdrinking. De hulpdiensten moeten dan zo snel 
mogelijk het slachtoffer kunnen bereiken om hulp te kunnen bieden.  
 
Als de doorgang belemmerd wordt door tientallen fietsen en scooters die in de weg staan, dan 
kan dat voor problemen zorgen. ‘Stel je voor dat de hulpdiensten er niet meer langs kunnen 
bij een noodsituatie. Dat is ondenkbaar en onacceptabel’, zei Agnes Schaap, burgemeester 
van Renkum, al eerder.  
 
Om ervoor te zorgen dat het Grindgat in de Rosandepolder toegankelijk zou blijven voor 
hulpdiensten, heeft de gemeente Renkum al een inrijverbod ingesteld van 1 mei tot 1 oktober  
omdat vorig jaar geparkeerde auto's de hulpdiensten hinderden. Auto's moeten nu verderop 
worden geparkeerd, in de omliggende straten. Wie dat niet doet, riskeert een boete. Politie en 
boa's controleren hier streng op.  
 
Maar nu er geen auto's langs de toegangsweg naar het Grindgat staan, staat het vol met 
fietsen en scooters.  ‘Natuurlijk snappen wij dat je met dit warme weer zo snel mogelijk je fiets 
of auto kwijt wilt om lekker bij het water te liggen of te wandelen maar probeer deze dan zo 
neer te zetten zodat de doorgang niet belemmerd wordt', schrijft de politie.  
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Het stallen van fietsen en scooters is wel toegestaan op het gemaaide grasveld aan de 
rechterzijde van de Rosandepolder. Bron: AD, 4 juni 2021.    
 

Onweer trekt over zuiden van Nederland, ondergelopen straten in 
sommige steden 
 
In het zuiden van Nederland gaan de weergoden sinds 18.00 uur helemaal los. Regen, onweer, 
bliksem, windhozen: het kan niet op. Het KNMI kondigde eerder voor Brabant en Limburg 
code geel af. 
 
Dat lijkt op zijn plaats, want in sommige plaatsen staan de straten volledig blank. Zoals in de 
Brabantse Kempen, maar ook in Valkenswaard en Waalre. In Eindhoven is het erg donker en 
regent het hard. Ook bliksemt het zo nu en dan.  
 
Net als in Valkenswaard en Waalre: daar valt de regen met bakken uit de lucht. Op de Markt 
in Eindhoven lopen obers met een paraplu rond. In Stratum en op Strijp-S zorgt een 
wolkbreuk er voor dat de straten blank staan. Dat in tegenstelling tot Breda, waar enkel wat 
druppels vallen. Ook in Helmond regent het hard, net als in Geldrop en Deurne. In dat dorp 
was het donderdag ook al raak. 
 
‘We hebben heel veel meldingen binnen gekregen, allemaal over wateroverlast’, zegt een 
woordvoerder van de brandweer. ‘Uit meerdere gemeenten kregen we meerdere meldingen, 
precies in het spoor van het noodweer. Dat begon in de Kempen, en trok van daaruit over 
Waalre, Eindhoven en Geldrop.’  
 
Vandaag geldt voor de zuidelijke provincies code geel vanwege onweersbuien. Met code geel 
waarschuwt het KNMI om alert te zijn omdat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. De 
waarschuwing geldt voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 
 
Voor de eerste twee provincies loopt de waarschuwing van 17.00 uur tot middernacht, voor 
Limburg van 13.00 tot 22.00 uur. 
 
Volgens het KNMI moeten de mensen in de drie provincies rekening houden met 
onweersbuien, en is er kans op blikseminslag, hagel en veel neerslag in korte tijd. ‘Verkeer en 
buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Mijd open water en open gebied, schuil niet 
onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen’, luidt het advies van het weerinstituut. 
 
Gisteren had het KNMI ook code geel afgekondigd, voor het oosten van het land. Dat gebied 
werd in de avond getroffen door flinke hagel - en onweersbuien met plaatselijk in korte tijd 
veel neerslag. Bron: AD, 4 juni 2021.  
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Stel reed zich vast in ondergelopen tunnel: ‘Ik dacht nog, is dit wel een 
goed idee?’ 

‘Al voor ik de tunnel inreed dacht ik: is dit wel een goed idee? Nou dat bleek het een paar 
honderd meter verder dus niet.’ Edo van de Velde en Gresita Mulder uit Eindhoven dobberden 
vrijdagavond in hun BMW in de tunnel onder een spoorviaduct. Die stond onder water door 
de hevige regenval tijdens het noodweer dat de stad trof. 

‘Stom natuurlijk’, aldus Van de Velde een dag later. ‘Ik had gewoon om moeten draaien maar 
op dat moment dacht ik dat het wel kon. Voor mij lukte het andere auto's ook maar wij hadden 
pech. Het eerste stuk ging nog goed maar op het diepste punt sloeg de motor af. Ik heb een 
turbodiesel, die zuigt normaal lucht naar binnen maar nu dus vooral water. Dat komt dan in 
de motor en dan is het klaar.’  
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Ook bij de Elisabethtunnel in Eindhoven reden auto's zich vast in het hoge water. © Bert 
Jansen 

Het stel was onderweg naar Friesland maar dat plan viel dus letterlijk in het water. ‘Gelukkig 
stroomde het water de auto niet in maar omdat ik een sleepkabel uit de achterbak moest 
pakken, kreeg ik toch nog natte voeten. Een man met een pickup zag zijn kans schoon om 
een paar centen bij te verdienen door auto's uit het water te trekken. Het was uiteindelijk onze 
redding want we konden geen kant op. Vervelend was wel dat andere auto's gewoon door de 
tunnel bleven rijden en bij iedere auto die passeerde kregen we een vloedgolf over ons heen.’ 

De BMW werd pas rond middernacht naar de garage gesleept en daar kreeg Van de Velde 
gelukkig ook nog goed nieuws. ‘De motor zit vol water maar is niet kapot. Ik ben gelukkig all-
risk verzekerd dus ook de financiële schade valt mee. Natte schoenen en een gedeukt ego, dat 
wel.’  

Van de Velde en zijn vriendin waren niet de enige die vrijdagavond vast kwamen te zitten in 
het water. Ook onder de Elisabethtunnel en de spoortunnel in Geldrop reden automobilisten 
zich vast in het hoge water. Bron: AD, 5 juni 2021. 

 

Honderden mensen bijeen in Apeldoorn voor carmeeting, politie sluit 
parkeerplaats af  
 
In Apeldoorn zijn vrijdagavond honderden mensen bijeengekomen voor een carmeeting. 
Daarbij worden de coronamaatregelen niet nageleefd. De politie heeft de parkeerplaats 
afgesloten en laat nieuwe auto’s niet toe op het terrein bij Omnisport.  
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Honderden mensen zijn vrijdagavond bijeen gekomen in Apeldoorn. © Luciano de Graaf   

Er zijn naar schatting zo’n vierhonderd auto’s en honderden mensen aanwezig op de 
parkeerplaats. Mensen willen daarbij hun auto’s showen aan anderen. Bij dit soort 
bijeenkomsten wordt vaak online via sociale media afgesproken.  

De politie heeft mensen gevraagd om afstand te houden en heeft de parkeerplaats afgesloten, 
zodat er geen nieuwe auto’s naartoe kunnen. Bron: De Stentor, 4 juni 2021.  

 

 

Op Curaçao geen avondklok meer 

Vanaf komende dinsdag 8 juni geldt er op Curaçao geen avondklok meer. Dat heeft minister-
president Eugene Rhuggenaath bekendgemaakt. In de afgelopen veertien dagen zijn er slechts 
elf coronabesmettingen geconstateerd. 
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Veel Curaçaoënaars hebben zich al laten vaccineren. Meer dan vijfentachtigduizend 
mensen hebben één prik gehad. Dat is bijna zeventig procent van de totale volwassen 
bevolking. In totaal zijn meer dan zeventigduizend mensen twee keer gevaccineerd. Curaçao 
kende sinds maart 2020 zo'n twaalf maanden een avondklok. 

Voor Curaçaose ingezetenen worden de maatregelen verder versoepeld. Nu moeten ze voor 
vertrek een PCR-test doen en drie dagen na aankomst een antigeen-test. Vanaf volgende week 
verdwijnen die verplichtingen voor alle mensen die twee keer zijn gevaccineerd en uit lage 
risicolanden komen. Voor passagiers uit hoge risicolanden geldt voor iedereen die twee keer 
is gevaccineerd alleen nog de verplichting van het doen van een antigeen-test op Curaçao. 
Bron: AD, 5 juni 2021.  

Musea mogen weer open 

De musea mogen vanaf zaterdag weer open, na bijna een half jaar. Er zijn geen toegangstesten 
nodig, maar belangstellenden moeten wel een tijdstip reserveren om te voorkomen dat er te 
veel mensen tegelijk binnen zijn. Ook moet nog steeds afstand worden gehouden. De musea 
deden vorig jaar al veel ervaring op met de coronaprotocollen, met onder meer speciale, veilige 
routes. 

Musea meldden eerder deze week al redelijk tot veel boekingen te zien. De Museumvereniging 
verwacht veel animo, ook doordat senioren, die een belangrijke doelgroep zijn, grotendeels 
gevaccineerd zijn. 

De musea willen heel graag open, want ze zitten met een grote verscheidenheid aan exposities. 
Diverse tijdelijke tentoonstellingen waren nog maar kort te zien geweest, andere nog helemaal 
niet of alleen online. 

Het Rijksmuseum in Amsterdam bijvoorbeeld heeft een nu al een veelbesproken 
tentoonstelling over slavernij. Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen opent 
dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur voor een expositie over het roemruchte Mexicaanse 
kunstenaarsstel Frida Kahlo en Diego Rivera, A Love Revolution. De Kunsthal in 
Rotterdam komt met een multimediale tentoonstelling over het tijdloos verlangen 
naar eeuwige jeugd, Youthquake. 

Het Valkhof in Nijmegen opent een tentoonstelling over de pest, de gruwelijkste epidemie aller 
tijden. Het Noordbrabants Museum in Den Bosch opent alvast twee van de drie zalen van de 
expo over Salvador Dalí, de derde volgt een week later. Het Fotomuseum in Den Haag toont 
foto's van het 'matje', het iconische kapsel dat vooral in de Hofstad furore maakte. 

Het Joods Historisch Museum in Amsterdam opent Zijn Joden wit? Daar wordt bijvoorbeeld 
de vraag gesteld of Joden worden gezien als deel van de elite of juist als kwetsbare etnische 
minderheid. Joden hebben met antisemitisme te maken, maar er wordt ook gesproken over 
de 'joods-christelijke beschaving'. 

Het Fries Museum verwacht veel van Haute Bordure over borduurkunst. Borduren is weer 
helemaal in. Koningin Máxima heeft de jurk die ze droeg tijdens Prinsjesdag 2015, ontworpen 
door Jan Taminiau, voor de gelegenheid uitgeleend aan het Fries Museum. Bron: AD, 5 juni 
2021. 
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Meerten Huisman en Hanneke Apon voor restaurant KingsDish. © William Hoogteyling 

 
Het kleinste restaurant van Nederland  gaat zaterdag weer open 
 
Gastvrouw Hanneke Apon (62) en kok Meerten Huisman (64) zijn dolblij dat KingsDish in 
IJsselstein, het kleinste restaurant van Nederland, weer open mag. ‘We hebben het contact 
met mensen erg gemist.’ 
 
De regels van de overheid voor restaurants zijn onverbiddelijk: ze mogen open van zes uur ‘s 
morgens tot tien uur ‘s avonds en niet meer dan vijftig gasten ontvangen. Bron: AD, 4 juni 
2021. 
 

 

Egan Bernal komt juichend over de finish  © AFP  

 
Girowinnaar Bernal heeft corona en kan niet naar geboorteland voor 
huldiging  
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Egan Bernal is positief getest op Covid-19. De kersverse Girowinnaar kan daardoor niet 
terugvliegen naar zijn geboorteland Colombia om daar gehuldigd te worden voor zijn 
prestatie.  Bernal verblijft, evenals zijn vriendin die ook positief testte, de komende dagen in 
Monaco in quarantaine. 
 
Bernal greep vorige week de eindzege in de Giro, nadat hij in 2019 al de Tour de France had 
gewonnen.  
 
Voor Bernal is het zijn tweede eindzege in een grote ronde. De 24-jarige Colombiaan schreef 
in 2019 al de Tour de France op zijn naam. Caruso eindigde uiteindelijk op 1.29 minuut als 
tweede, Yates werd op meer dan vier minuten derde. Bernal volgt zijn ploegmaat Geoghegan 
Hart op. 
 
Bernal staat bij zijn ploeg Ineos Grenadiers voorlopig niet op de deelnemerslijst voor de Tour. 
Het plan zou zijn om met de 24-jarige klimmer naar de Vuelta te gaan. Bron: AD, 4 juni 2021.  
 

 
 

Fans in Colombia bij een muurtekening van Egan Bernal  © AP  

 

RIVM: Coronaprik voor kinderen helpt in de winter verspreiding 
coronavirus met 15 procent te remmen 

Als kinderen vanaf 12 jaar ingeënt worden, drukt dat de verspreiding van het coronavirus in 
de winter flink. Vaccineren scheelt volgens modellen zo’n 15 procent van de R-waarde, het 
kabinet beslist snel over het gevoelige dilemma. 

Het Pfizer-vaccin is door het Europese Medicijnagentschap (EMA) recent goedgekeurd voor 
kinderen vanaf 12 jaar. De Gezondheidsraad broedt nu op een advies over de inzet van het 
vaccin bij tieners in Nederland. Als Nederlandse kinderen vanaf 12 jaar worden ingeënt kan 
dat in de wintermaanden de verspreiding van het coronavirus met zo’n vijftien procent 
remmen, vertelt RIVM-directeur Jaap van Dissel in gesprek met deze site. 
 

‘De modelleurs hebben het alvast doorgerekend en dan zie je dat de reproductiewaarde in de 
winterperiode met zo’n vijftien procent afneemt als je kinderen vanaf 12 jaar ook hebt ingeënt. 
Dat kan van belang zijn om de verspreiding ook in die periode laag te houden’, zegt Van Dissel, 
die wel benadrukt dat het besluit hierover ‘aan de politiek’ is. 
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RIVM-topman Jaap van Dissel voorziet een rustige en vrije zomer. Wel blijft hij alert op vileine 
nieuwe varianten. ‘Ik ben niet pessimistisch over de komende periode, maar er is altijd een 
mogelijkheid dat er een ‘escape-variant’ komt, een mutant van het virus die onder de vaccins 
uitglipt’. Bron: AD, 5 juni 2021.  

 

Zestigplussers die AstraZeneca vaccin weigerden krijgen nieuwe kans 
met vaccin van Pfizer of Moderna 

Zestigplussers die niet zijn ingegaan op hun uitnodiging voor een coronaprik 
met AstraZeneca, krijgen vanaf zaterdag de kans een nieuwe afspraak te maken. Zij 
ontvangen dan een vaccin van Pfizer of Moderna. 

Coronaminister Hugo de Jonge maakte dinsdag bekend dat de 'weigeraars' een herhaaloproep 
krijgen voor een ander vaccin tegen het coronavirus. Dit terwijl het kabinet eerst volhield dat 
er wordt geprikt ‘wat de pot schaft' om het vaccinatieprogramma niet onnodig ingewikkeld te 
maken. 

Een groep zestigplussers vroeg om een andere regeling na berichten over trombose en 
een tekort aan bloedplaatjes als een zeldzame bijwerking van het vaccin van AstraZeneca. Een 
petitie om de groep zestigers een ander vaccin te geven werd zo'n 17.000 keer ondertekend. 

Vanaf zaterdag krijgen ook negentigplussers die nog niet zijn ingegaan op een vaccinatie-
uitnodiging een herhaaloproep. Half juni krijgen zeventigers die nog geen prik lieten zetten 
een brief en eind juni zijn 65 tot en met 69-jarigen aan de beurt. Tachtigers zijn tussen 20 
april en 1 mei al opgeroepen, omdat de vaccinatiegraad in deze groep eerder wat achter leek 
te blijven. Bron: AD, 5 juni 2021. 
 

In amateursport staan weer wedstrijden op het programma 
 
Voor het eerst in bijna acht maanden staan in de Nederlandse 
amateursport weer wedstrijden op het programma. De jeugd tot en met 17 jaar mag vanaf 
zaterdag in competitieverband gaan spelen tegen andere clubs. Ook de sportkantines mogen 
hun deuren weer openen.  
 
De overheid besloot onlangs om de derde stap in het zogeheten openingsplan iets te 
vervroegen. De mogelijkheden om te sporten worden verruimd. Voetbalbond KNVB heeft 
de Regiocup opgezet, een regionaal toernooi waar jeugdteams van clubs die bij elkaar in de 
buurt zitten tegen elkaar gaan spelen. Ook hockeybond KNHB heeft een regionale competitie 
opgezet voor de laatste weken tot aan de zomervakantie. 

Iedereen van achttien jaar en ouder mag nog steeds alleen op de eigen club sporten in verband 
met het coronavirus. De maximale groepsgrootte is omhoog gegaan naar vijftig personen en 
de leeftijdsgrens is opgeheven. Tot zaterdag moesten teamsporters van 27 jaar en ouder ook 
op het veld 1,5 meter afstand houden. De amateurvoetballers van VV Voorwaarts 5 uit Utrecht 
maakten direct gebruik van die mogelijkheid en begonnen in de nacht van vrijdag op zaterdag 
om 00.01 uur aan een partijtje. Bron: AD, 5 juni 2021. 

In België sterftecijfer opgelopen tot boven vijfentwintigduizend 

Het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano meldt dat het sterftecijfer ten gevolge van het 
coronavirus is opgelopen tot boven de 25.000. Het officiële dodental in het ongeveer elf miljoen 
inwoners tellende België valt hoger uit dan in Nederland. 

Het RIVM meldt dat hier tot dusver 17.679 sterfgevallen zijn vastgesteld. Het aantal positieve 
testen in Nederland ligt met ruim 1,6 miljoen hoger dan bij de zuiderburen. Daar zijn tot nu 
toe ruim een miljoen mensen besmet geraakt met het coronavirus. 
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Wereldwijd zijn volgens cijfers van de Johns Hopkins-universiteit ruim 172 miljoen 
coronabesmettingen vastgesteld. Meer dan 3,7 miljoen patiënten zijn overleden. De cijfers 
geven geen volledig beeld. Er blijven ook besmettingen onopgemerkt, bijvoorbeeld omdat 
landen maar een beperkte testcapaciteit hebben. Ook hebben sommige besmette mensen 
nauwelijks ziekteverschijnselen. Bron: AD, 5 juni 2021.   

Het gemiddeld aantal dagelijkse coronabesmettingen is in België gedaald tot minder dan 
1500. Dat is het laagste aantal sinds 14 september vorig jaar, blijkt uit het coronadashboard 
van gezondheidsinstituut Sciensano. Ten opzichte van vorige week is sprake van een daling 
van 20 procent. Het reproductiegetal - de R-factor, die aangeeft hoeveel anderen een besmet 
persoon aansteekt - staat bij onze zuiderburen op 0,89. 

Dat betekent dat de epidemie in kracht afneemt. Op dit moment overlijden er 
dagelijks gemiddeld nog 14,4 coronapatiënten in België. Sinds het begin van de corona-
uitbraak zijn er 1.070.802 Belgen besmet geraakt. 25.033 van hen overleden aan de 
gevolgen.  Er zijn inmiddels 5.053.484 personen in België gevaccineerd, waarvan 2.501.465 
volledig. Respectievelijk 43,9 en 21,7 procent van de bevolking. Bron: AD, 7 juni 2021. 

Amerikaans militair vliegtuig geland in Seoel met miljoen doses Janssen 
vaccin 

Op de luchthaven van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel is vandaag een Amerikaans militair 
transportvliegtuig met een miljoen doses van het Janssen-vaccin geland. Zuid-Korea wil 
onder meer reservisten en defensiefunctionarissen gaan inenten met het middel dat door de 
VS beschikbaar werd gesteld. De lading uit de VS kreeg na aankomst een politie-escorte en is 
met vrachtwagens overgebracht naar opslagplaatsen in de steden Icheon en Pyeongtaek. Van 
het Janssen-vaccin is slechts één prik nodig.   

De Amerikaanse president Biden had Zuid-Korea vorige maand genoeg vaccins in het 
vooruitzicht gesteld om 550.000 militairen te vaccineren, maar besloot later er meer te sturen. 
Er zijn tienduizenden VS-troepen gelegerd in het Aziatische land. Die werken nauw samen 
met de Zuid-Koreaanse strijdkrachten. ‘Met deze doses garanderen we de veiligheid en 
paraatheid van troepen uit Zuid-Korea en de VS', luidt een verklaring van het Amerikaanse 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Bron: AD, 5 juni 2021.  

  

© EPA — Met een militair toestel kwamen vannacht één miljoen doses van het Janssen-vaccin 

aan in Seoel. 



72 

 

Noorderplantsoen in Groningen voor de derde dag op een rij leeg geveegd: 

dertig agenten en vier politiehonden ingezet, vijf mensen aangehouden  

De politie heeft het Noorderplantsoen vrijdagavond tegen de nacht voor de derde keer leeg 
moeten vegen.  

Door de mensenmassa die zich er had verzameld was het te druk en er werd overlast 
veroorzaakt met onder andere harde muziek en een kampvuur. 

Dertig politieagenten en vier politiehonden werden ingezet. De politie werd meerdere keren 
bekogeld met flesjes en blikjes. Vijf mensen - drie personen van 18 jaar en twee minderjarigen 
- werd aangehouden: drie voor het verstoren van de openbare orde en twee voor openlijke 
geweldpleging. 

De afgelopen twee dagen moest de politie ook al ingrijpen in het Noorderplantsoen . Toen werd 
er net als afgelopen nacht feest gevierd. De grote groepen jongeren werden toen, zonder 
bekeuring, weggestuurd uit het Plantsoen. Bron: Dagblad van het Noorden, 5 juni 2021. 

Politie Groningen beëindigt feest in Noorderplantsoen 

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote groep mensen uit het 
Noorderplantsoen in Groningen weggestuurd. 

Rond twee uur kreeg de politie een melding van geluidsoverlast. In het park waren tientallen 
jongeren aan het feesten. Of er boetes uitgedeeld zijn is onbekend, de politie noteerde wel de 
persoonsgegevens van de aanwezigen. 

Tegen half vier was het weer rustig in het plantsoen. Bron: Dagblad van het Noorden, 3 juni 
2021.  

 

De politie spreekt feestende jongeren in het Noorderplantsoen aan. Foto: Van Oost Media   
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Belgische badplaats waarschuwt Nederlandse onruststokers: ‘Ouders 
zullen aangeschreven worden’ 

De Belgische badplaats Knokke-Heist wil overlast met Nederlandse jongeren deze zomer 
absoluut vermijden. Volgens burgemeester Piet De Groote zijn ze in de stad beter voorbereid 
dan vorig jaar, toen het verschillende keren tot een confrontatie kwam tussen de feestende 
Nederlanders en de politie. ‘Al moeten we niet denken dat er sowieso problemen zullen zijn. 
Vorige zomer zaten we in een heel specifieke situatie’, zegt De Groote. 

De beelden van afgelopen zomer op het Alfred Verweeplein spraken voor zich. De Nederlandse 
jongeren trokken zich niets aan van de geldende coronaregels en kwamen in grote groepen 
samen voor de cafés. En om 01.00 uur naar huis gaan na het sluiten van de horeca? Daar 
hadden ze al helemaal geen zin in.  Bron: AD, 7 juni 2021. 

China vaccineert kinderen vanaf drie jaar 

In China mogen kinderen vanaf drie jaar worden ingeënt met het coronavaccin van Sinovac. 
De overheid heeft dat middels een spoedprocedure goedgekeurd. Onderzoek wijst uit dat het 
vaccin net zo veilig en effectief is als bij volwassenen. Wanneer de Chinezen beginnen met het 
vaccineren van minderjarigen is nog niet bekend. 

Tot nu toe zijn er bij de volwassen bevolking zo'n 723 miljoen prikken gezet. Sinovac-topman 
Yin Weidong zegt dat er wordt gekeken of het geven van een derde inenting zin heeft. Van het 
Chinese vaccin zijn twee injecties nodig. Voorlopige onderzoeksresultaten zijn veelbelovend, 
zegt hij. Verder onderzoek is nodig. Bron: AD, 5 juni 2021. 

Taiwan overlegt met Amerikaanse farmaceuten over eigen productie 
coronavaccins 

Taiwan zegt in overleg te zijn met Amerikaanse farmaceuten over de eigen productie van 
coronavaccins. Volgens gezondheidsminister Chen Shih-chung zouden dergelijke gesprekken 
ook met Europese medicijnmakers zijn gevoerd. Met welke bedrijven er is gesproken, vertelt 
Chun niet. 

Taiwan probeert zijn vaccinatieprogramma te versnellen door zelf vaccins te gaan maken. Het 
land ziet een piek in het aantal besmettingen, maar kampt met vaccintekorten door te 
stokkende leveringen vanuit het buitenland. Van de bestelling van vijf miljoen doses bij 
Moderna kreeg Taiwan er nog slechts 150.000. 

Het land plaatste ook bestellingen bij AstraZeneca en Pfizer. Taiwan beschuldigt de Chinese 
overheid ervan die deals te dwarsbomen, maar weigert gebruik te maken van Chinese vaccins. 
Van de 23,5 miljoen inwoners heeft pas drie procent een eerste vaccinatie ontvangen. Japan 
doneerde gisteren 1,24 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin aan Taiwan. Bron: AD, 5 
juni 2021. 

Bijna alle operatiekamers zijn weer open: inhaalslag kan beginnen bij 
Albert Schweitzer ziekenhuis 

Nu de coronadrukte in het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis afneemt, ontstaat er ruimte 
om uitgestelde operaties in te halen. In totaal gaat het om een kleine vierhonderd ingrepen. 

Op de intensive care werden de afgelopen week slechts twee nieuwe coronapatiënten 
opgenomen. De andere Covid-patiënten liggen er al langer. In de kliniek kwamen er in een 
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week tijd nog geen tien nieuwe coronapatiënten bij. Dit betekent dat de coronazorg verder kan 
worden afgeschaald. 

De druk verplaatst zich nu naar de reguliere zorg. De operatiekamers zijn bijna allemaal weer 
open. Tijd om de achterstanden in te halen. Zo’n vierhonderd uitgestelde operaties moeten 
snel plaatsvinden. Een kwart van de patiënten heeft al een datum voor de ingreep, de rest 
moet nog ingepland worden. 

Daarnaast is het aantal kankerdiagnoses in het afgelopen jaar fors achtergebleven. De 
verwachting is dat het de komende tijd weer drukker zal worden met verwijzingen, nu 
patiënten zich inmiddels misschien hebben gemeld bij hun huisarts of dat alsnog doen. Op 
de afdeling Maag-Darm-Leverziekten is dat al te merken. 

Bestuursvoorzitter Peter Van der Meer verwacht dat dit alles met een strakke organisatie te 
doen moet zijn. De berichtgeving over de inhaalzorg in het land verbaast hem. ‘Er zou twee 
jaar nodig zijn om ze in te lopen, met extra operatiesessies in de weekeinden. Zo zal het bij 
ons niet gaan: we plannen deze patiënten zo goed als dat kan in de reguliere ok-tijd en met 
de gewone beddencapaciteit.’ 

Van een vierde coronagolf lijkt volgens de ziekenhuisbaas ‘totaal geen sprake’. ‘We kunnen 
onze aandacht gewoon richten op de patiënten die op een ingreep wachten en nog bij ons 
komen aankloppen. Het zal zeker nog even druk blijven of iets drukker worden, maar ik 
verwacht dat wij op een vrij normale manier ons werk kunnen hervatten.’ Bron: AD, 5 juni 
2021. 

Coronabesmettingen in Rusland gestegen met 9145 tot 5.117.274 

Het officiële aantal coronabesmettingen in Rusland is de afgelopen 24 uur met 9145 gevallen 
gestegen tot 5.117.274. Er overleden 399 mensen aan de gevolgen van een infectie met het 
longvirus, waarmee het Russische dodental op 123.436 uitkomt. Bron: AD, 5 juni 2021. 

De Russische gezondheidsdienst meldt vandaag 9977 nieuw vastgestelde 
coronabesmettingen. 3817 daarvan deden zich in hoofdstad Moskou voor. In totaal raakten 
in Rusland sinds het begin van de coronapandemie 5.145.843 mensen besmet. De afgelopen 
24 uur werden 379 sterfgevallen ten gevolge van het longvirus geregistreerd, waarmee 
het officiële dodental op 124.496 komt. Bron: AD, 8 juni 2021. 

Directeur centrum ziektebestrijding dringt aan bij jongeren om zich te 
laten vaccineren 

De directeur van het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding dringt er bij jongeren op 
aan een coronaprik te halen. Uit nieuwe gegevens van het centrum blijkt van elke drie 
tieners die dit jaar met een coronaklachten in een ziekenhuis werden opgenomen er één op 
de intensive care terechtkwam. ‘Ik maak me ernstig zorgen over deze cijfers', zegt Rochelle 
Walensky. ‘Het aantal jongeren dat op de ic's moest worden behandeld en beademend moest 
worden, maakt me verdrietig.' Bron: AD, 5 juni 2021. 

Hongaarse verpleegkundige en dierenarts trouwen na twee keer uitstel 

De Hongaarse ambulanceverpleegkundige Marton Aszalos en dierenarts Eniko Tokacs-
Mathe moesten hun trouwerij, vanwege de coronamaatregelen in hun land, twee keer 
uitstellen. Nu de restricties worden opgeheven, kunnen ze hun geluk niet op. ‘Door de 
pandemie moesten we onze trouwplannen drie keer aanpassen, zowel qua datum als locatie', 
zegt de 30-jarige Eniko.  
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© Reuters — Eniko en Marton kunnen eindelijk in het Hongaarse huwelijksbootje stappen.  

‘Het virus heeft ook een grote mentale en fysieke wissel op mijn verloofde die op een 
ambulance werkt getrokken.' De emotionele achtbaan waarin het paar terechtkwam, heeft 
hun relatie naar eigen zeggen alleen maar sterker gemaakt. Een maand geleden trouwden ze 
al voor de wet, maar een huwelijksfeest met meer dan honderd genodigden zat er nog niet in. 
Nu kan dat wel. 

Mako's familie komt grotendeels uit Roemenië en moesten daarvoor de grens over. ‘Tot nu toe 
dacht ik dat mijn make-up en kapsel mijn grootste zorgen waren', grapt Eniko. ‘Nu ben ik blij 
dat we alle hopelijk familieleden en gasten in goede gezondheid kunnen zien en het samen 
kunnen vieren.' Op dit moment is zo'n 53 procent van de Hongaren ingeënt tegen het 
coronavirus.  Bron: AD, 5 juni 2021.  

De Vlaamse premier kreeg eerste vaccinatie 

De Vlaamse premier Jan Jambon kreeg vandaag zijn eerste coronaprik met het 
Pfizer/BioNTech-vaccin. Hij kwam met de fiets naar het vaccinatiecentrum. De politicus zei 
dat dit weekend mogelijk een nieuwe mijlpaal wordt bereikt in Vlaanderen. ‘Normaal gezien 
zal dan negentig procent van de mensen met een onderliggende aandoening een eerste prik 
hebben gehad', laat de premier weten. ‘Dikke proficiat aan alle medewerkers en vrijwilligers.’ 
Bron: AD, 5 juni 2021. 
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In Hawaii geen quarantaine en testen voor toeristen zodra 70 procent 

bevolking is gevaccineerd 

De Amerikaanse eilandstaat Hawaii laat de quarantaine- en testplicht voor toeristen vallen 
zodra zeventig procent van de lokale bevolking is ingeënt tegen corona. Ook hoeft vanaf dat 
moment binnen geen mondkapje meer te worden gedragen, laat gouverneur David Ige weten. 
 
Volgens de gezondheidsdienst van Hawaii heeft 59 procent van de eilanders inmiddels 
een eerste vaccinatie gehad en is 52 procent volledig beschermd. Wie nu naar de 
eilandengroep trekt, moet verplicht tien dagen in isolatie of een negatieve coronatest 
overleggen voor vertrek. 

Zodra 60 procent van de Hawaïanen is ingeënt, vervalt de quarantaineplicht als reizigers zelf 
ook gevaccineerd zijn. Reisverkeer tussen de eilanden onderling mag dan ook weer, mits 
een vaccinatiebewijs kan worden getoond. Eilandbewoners die zijn gevaccineerd, hoeven na 
een trip buiten Hawaii ook niet meer in quarantaine. 

Om de Hawaïanen aan te moedigen een coronaprik te halen, kunnen ze 
via HIGotVaccinated.com mooie prijzen winnen. Ook krijgen ze korting bij lokale winkels en 
restaurants. In het eerste uur dat de site in lucht was, registreerden zo'n 500 mensen zich. De 
site kon het niet aan en crashte. Bron: AD, 5 juni 2021. 

16 en 17 jarigen zullen in Vlaanderen snel gevaccineerd worden 

De ministers van Volksgezondheid hebben vandaag op de interministeriële conferentie en na 
advies van de Taskforce Vaccinatie beslist om de 16- en 17- jarigen ook een vaccin aan te 
bieden tegen het COVID-19-virus. Hun vaccinatie zal aansluitend gebeuren op de 18-jarigen. 
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Bevoegd minister Wouter Beke en minister van Jeugd Benjamin Dalle zijn heel tevreden met 
deze beslissing.  

Vlaanderen zal snel schakelen: 16-17 jarigen met onderliggende aandoeningen zullen 
binnenkort hun uitnodiging ontvangen. De huisartsen en pediaters zullen hen kunnen 
toevoegen aan deze lijst. 

Alle 16- en 17-jarigen zullen een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren in het 
vaccinatiecentrum bij hen in de buurt. Deze uitnodiging zal op hun domicilie-adres toekomen. 
En net zoals bij de oudere bevolking zullen zij moeten aanduiden of zij hun vaccinatie 
accepteren of weigeren. 

Als de jongere op dat moment niet aanwezig is voor de vaccinatie door een kamp of andere 
reden, kan de vaccinatie verplaatst worden. De uitnodiging tot vaccinatie is 30 dagen geldig. 
Binnen die 30 dagen kan een nieuwe datum ingepland worden. Er wordt uiteraard gevraagd 
om zoveel mogelijk de geplande afspraak te laten doorgaan. De mogelijkheden hiervoor staan 
op laatjevaccineren.be. 

Vlaams minister Benjamin Dalle: Het is goed dat er snel duidelijkheid over een vaccin voor de 

jongvolwassenen. De ingebouwde flexibiliteit voor de vaccinatiedatum zorgt ervoor dat ook de 

leiders zorgeloos op kamp of op jeugdactiviteit kunnen vertrekken. Op deze manier vermijden 

we dat jongeren moeten kiezen tussen vaccin of een kamp. 

 

Volgens de wet op de patiëntenrechten is voor de vaccinatie van 16- en 17- jarigen geen 

toestemming van de ouder of voogd nodig. Een vaccinatie tegen het virus blijft evenwel 

vrijwillig. Momenteel heeft enkel het vaccin van Pfizer/BioNTech een goedkeuring voor de 

vaccinatie van de 16- en 17-jarigen.  

 

Jongeren worden minder ziek van een COVID-19-besmettingen en belanden doorgaans 

minder snel in het ziekenhuis. De impact op de ziekenhuizen is beperkt, maar de 

besmettingen bij deze groep is niet te onderschatten. 

 

Vlaams minister Wouter Beke: De vaccinatie van deze doelgroep zal niet direct impact hebben 

op de cijfers van de ziekenhuizen. Maar door hun contacten – waar ze ook nood aan hebben – 

blijven ze zorgen voor een circulatie van het virus binnen hun en tussen andere leeftijdsgroepen. 

Als een voldoende hoge vaccinatiegraad kan bereikt worden, kan dit hopelijk ook een impact 

hebben op de besmettingen en bijgevolg de maatregelen in hun omgeving zoals scholen, 

jeugdbewegingen 

 

Er zullen verschillende informatieve en motiverende campagnes door WATWAT en Zorg en 

Gezondheid opgezet worden op deze doelgroep te bereiken. 
Bron: Wouter Beke, 5 juni 2021. 

België gaat ook tieners van 16 en 17 jaar een vaccin aanbieden tegen het coronavirus, maakt 
de Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke bekend na overleg met collega's uit 
andere delen van het land. De ministers volgen het advies van de Belgische Taskforce 
Vaccinatie. 
 
‘Vlaanderen zal snel schakelen: 16-17 jarigen met onderliggende aandoeningen zullen 
binnenkort hun uitnodiging ontvangen’, aldus een officiële verklaring op de website van Beke. 
De jongeren hebben geen toestemming nodig van hun ouders om zich te laten vaccineren. Ze 
krijgen het vaccin aangeboden van Pfizer/BioNTech.  
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Jongeren worden doorgaans minder ziek van corona en belanden daardoor ook minder snel 
in het ziekenhuis. Toch denkt Beke dat het zinvol is om de groep te vaccineren. ‘Door zich te 
laten vaccineren, beschermen ze anderen en dragen ze bij aan groepsimmuniteit’, schrijft de 
christendemocraat op Twitter. Bron: AD, 5 juni 2021. 

Holland Casino verwacht vijfduizend bezoekers 

Holland Casino verwacht op de eerste dag dat de casino's weer open mogen zeker zo'n 5000 
bezoekers. Vooral 's avonds zitten de veertien vestigingen van het bedrijf 'zo goed als vol'. Door 
de geldende coronamaatregelen draait Holland Casino op ongeveer 30 procent van zijn 
gebruikelijke capaciteit. 

Wie een bezoek wil brengen aan de gokpaleizen moet zich vooraf aanmelden. Van de 5000 
aanmeldingen tot nu toe zijn er zo'n 3000 voor het avondblok tussen 20.00 uur en 03.00 uur.  

Holland Casino, dat dit jaar zijn 45-jarig bestaan viert, sprak eerder al de hoop uit dat 
verdere versoepelingen zo spoedig mogelijk kunnen worden 
doorgevoerd zodat testverplichtingen niet meer nodig zijn. De komende weken zijn nog wel 
een reservering en geldig testbewijs nodig. Bron: AD, 5 juni 2021. 
 

 

Ondergedoken Vlaamse viroloog in dagboek: ‘Ik liep militair Conings bij 
toeval mis’ 

De ondergedoken Vlaamse viroloog Marc Van Ranst zegt in zijn vandaag in De Morgen 
gepubliceerde dagboek de voortvluchtige militair Jurgen Conings bij toeval te zijn misgelopen. 
Van Ranst zit, na bedreigingen door Conings, al bijna drie weken samen met zijn vrouw en 
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zoon Milo ondergedoken in een safehouse. Hij wordt voortdurend bewaakt. ‘Het is onmogelijk 
om je hier niet veilig te voelen’, grapt Van Ranst in de Belgische krant. 

Normaliter werkt Van Ranst lange dagen en komt hij ‘s avonds tussen 19.30 en 23.30 uur 
thuis, maar op maandag 17 mei - de dag dat de gewapende Conings het huis van de viroloog 
in de gaten hield - was hij eerder dan gewoonlijk thuis. Hij had zichzelf een halve dag verlof 
geschonken ‘waardoor ik voor het eerst in achttien maanden al om half zes thuis was. Nooit 
gebeurd in het laatste anderhalf jaar.’ 

‘Als die man een beetje mijn routine kende, kon hij mij op eender welke andere dag gewoon 
staan opwachten. Dat is toch een akelige gedachte’. Van Ranst schetst in zijn dagboek het 
beeld hoe hij op 18 mei van de politie vernam van de dreiging door Conings. ‘Die vertelde me 
dat er een zeer concrete, aantoonbare dreiging was, en dat de politie me zou komen ophalen.’ 

Van Ranst zegt in zijn dagboek op zijn onderduikadres gewoon door te werken, zij het met 
beperkingen. Vergaderingen volgt hij noodgedwongen online, maar dat is sinds het begin van 
de pandemie niets nieuws. Wel bevreemdt het hem dat de militair die het op hem heeft gemunt 
bijval heeft gekregen, van de ‘Ik steun Jurgen Conings’-beweging. ‘Dan denk je wel even: euh, 
what the fuck. Er bestaan dus mensen die hem een held vinden? Raar.’ 
 
‘Als je in die groepen gaat kijken, dan zie je dat het meer is dan steun voor Conings. Een deel 
van die mensen vindt het ook nog eens voor de hand liggend dat Marc Van Ranst eraan moet. 
Het bericht dat me nog het meest voor de ogen staat is er een waar een pronostiek werd 
gemaakt: wanneer, en met hoeveel kogelgaten zal Conings Van Ranst afmaken?’ 

Desondanks geeft hij aan zich niet te laten intimideren. ‘Ik word daar veeleer strijdvaardig 
van. Toegeven aan intimidatie werkt ook niet. Dat versterkt gewoon het idee dat intimidatie 
marcheert, en dat gun ik hen niet.’ De viroloog heeft ook zijn gevoel voor humor niet verloren. 
‘Het ergste moest dan nog komen’, zegt hij over zijn onderduikbelevenissen.  

‘Mijn familie heeft mij hier verplicht om naar het songfestival te kijken. Zelfs naar de twee 
halve finales. Zie mij hier nu babbelen over het songfestival. Je ziet, het gaat duidelijk niet 
goed met mij.’ Hij zegt deze periode gelaten te ondergaan. ‘It is what it is. Er zijn veel ergere 
dingen. Het is niet dat ik in de koolmijnen moet gaan werken.’ 

De viroloog is daarnaast optimistisch over de beteugeling van de pandemie. Van Ranst: ‘Het 
grote werk is gedaan. De curve gaat omlaag, de regering versoepelt. En we weten intussen: 
dat is het moment dat iedereen plots slim wordt en perfect wist hoe alles gedaan moest 
worden. Het vermogen om het verleden te voorspellen is bij sommigen indrukwekkend.’ Bron: 
AD, 5 juni 2021. 

Update RIVM 

Het aantal nieuwe coronagevallen is in het afgelopen etmaal met 2160 toegenomen, meldt het 
RIVM. Een dag eerder lag dat aantal na aanpassing op 2424, waar aanvankelijk 2440 
besmettingen werden gemeld. 

Gemiddeld werden er de afgelopen zeven dagen 2441 nieuwe coronabesmettingen per dag 
ontdekt. Vrijdag lag dat niveau nog op 2616. 

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 9, tegen 8 een dag eerder. Dat wil niet 
zeggen dat al die mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat 
het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd.  

Ziekenhuizen behandelen momenteel nog 1009 coronapatiënten. Dat betekent dat het aantal 
in de komende dagen mogelijk kan dalen tot onder de 1000, en dat zou voor het eerst sinds 6 
oktober zijn. 
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Intensive cares behandelen nu 351 coronapatiënten. Dat zijn er 26 minder dan op vrijdag. 
Dat is het laagste aantal sinds 16 oktober. Het aantal coronapatiënten op de 
verpleegafdelingen daalde afgelopen etmaal met 30 naar 658. Het totale aantal opgenomen 
coronapatiënten daalde daardoor met 56. Bron: AD, 5 juni 2021. 
 
Niet één positieve coronatest in Hattem en Epe, drie gemeenten vallen in negatieve zin op.  De 
gemeente Staphorst blijft opvallend meer positieve corona-tests noteren dan omliggende 
gemeenten. Ook Putten en Lochem springen er op die onvoordelige manier uit. Hattem en Epe 
daarentegen kunnen vandaag blij zijn met nul positieve tests tussen gisterochtend en 
vanochtend.  
 
In Hattem heeft al sinds maandag geen enkele inwoner een positieve testuitslag gekregen. 
Andere gemeenten die het afgelopen etmaal goed deden - met een relatief laag aantal nieuwe 
besmettingen - zijn Nunspeet, Voorst, Lelystad, Oldebroek en Zwolle. 
 
Dat geldt niet voor Staphorst. Afgelopen etmaal kregen daar 8 mensen een positieve 
testuitslag. Dat is weliswaar fors minder dan de voorgaande 24 uur, en ook iets lager dan het 
gemiddelde van afgelopen week, maar omgerekend beduidend meer dan in 
buurtgemeenten. Ook Putten kwam op 8 positieve tests, Lochem op 10.   
 
De regio IJsselland noteerde vandaag 78 positieve tests. Dat is iets hoger van de 76 die 
afgelopen week het gemiddelde waren. Gisteren is in IJsselland één covid-patient opgenomen 
in het ziekenhuis. 
 
In Noord- en Oost-Gelderland zet de daling van het aantal positieve tests door. Afgelopen 24 
uurzijn er 82 gemeld; fors minder dan het gemiddelde van 97,1 in de afgelopen zeven dagen. 
Een etmaal eerder zijn in dit gebied twee mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. 
 
Dezelfde afnemende trend is te zien in Flevoland: 33 positieve tests vandaag, tegenover een 
gemiddelde van 44 in de voorgaande zeven dagen. Er is vrijdag geen corona-gerelateerde 
ziekenhuisopname in Flevoland geweest. 
 
Ook landelijk zet de daling door. Het RIVM zag 2160 nieuwe coronabesmettingen tot 10 uur 
vanochtend. Een dag eerder lag dat aantal na aanpassing op 2424, waar aanvankelijk 2440 
besmettingen werden gemeld. Gemiddeld werden er de afgelopen zeven dagen 2441 nieuwe 
coronabesmettingen per dag ontdekt.  
 
In het ziekenhuis nam het aantal opgenomen covid-patiënten eveneens verder af. Er zijn 
negen nieuwe overlijdens vanwege corona gemeld. Dat wil niet zeggen dat al die mensen de 
afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een 
coronapatiënt is geregistreerd. In totaal werden er 60 sterfgevallen door corona genoteerd 
tussen zondag 30 mei en nu, waar dat er de zeven dagen ervoor nog 81 waren. Bron: De 
Stentor, 5 juni 2021. 
 

Niemand wil werken bij de Jeugdbescherming: code rood in de jeugdzorg 
 
Jeugdbeschermingsorganisaties, geplaagd door hoge werkdruk, schreeuwen om nieuwe 
medewerkers. Onder meer door de zware werkomstandigheden vertrekt elk jaar een vijfde van 
het personeel. De gevolgen zijn groot, juist voor de groep kwetsbare kinderen en hun ouders. 
 
Uit onderzoek van Follow The Money (FTM) en de Stentor blijkt dat tussen 2015 en 2019 meer 
dan vijfduizend medewerkers de veertien jeugdbeschermingsorganisaties de rug toekeerden. 
Het zorgt ervoor dat er voor sommige kwetsbare kinderen géén jeugdbeschermer beschikbaar 
is. Ouders wachten lange tijd tot ze eindelijk hulp krijgen en als ze die krijgen, zien ze soms 
wel acht verschillende jeugdbeschermers op rij in de woonkamer. 
 
In de afgelopen periode vertrok bij Jeugdbescherming Gelderland steeds een vijfde van het 
personeelsbestand. Tientallen jaren aan ervaring wandelen de deur uit. De reden is simpel: 
de werkdruk ligt te hoog. Vergelijkbare getallen zijn te zien bij het Leger des Heils en de William 
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Schrikker Stichting die ook in deze regio jeugdbescherming aanbieden. Van de resterende 
medewerkers zit gemiddeld ruim zes procent ziek thuis. 
 
Jeugdzorg Overijssel overlegt betere cijfers maar heeft steeds meer moeite om vacatures in te 
vullen. ‘Het lukt nog net, maar het wordt problematisch’, zegt directeur Ruud Brinkman. Hij 
wijst op collega-organisaties in delen van het land die vacatures niet opgevuld krijgen. ‘Dat is 
ons voorland’, zegt hij. ‘We moeten noodgedwongen steeds vaker gebruik maken van 
schoolverlaters. Die zijn weliswaar goed opgeleid maar ook jong en onervaren.’ 
 
Jeugdbescherming Overijssel maakt geregeld gebruik van inhuur via uitzendbureaus. ‘Dat 
blijft nog binnen de perken’, zegt Brinkman. Ook Samen Veilig (Save), die de wettelijke taken 
voor jeugdbescherming in Flevoland en Utrecht invult, huurt de laatste jaren steeds vaker 
extern personeel in. ‘Dit heeft niet onze voorkeur, maar is helaas niet te voorkomen’, laat een 
woordvoerder weten. Daarbij hebben de jeugdbeschermingsorganisaties te maken met relatief 
hoge verzuimcijfers onder meer als gevolg van de hoge werkdruk. 
 
Het verloop van medewerkers is echt een groot probleem, zeggen ook medewerkers van de 
organisatie zelf tegen de Stentor. ‘Door het verloop is er extreem weinig kennis en ervaring 
over bij de verschillende organisaties’, zegt vakbondsbestuurder Maaike van der Aar van de 
FNV. ‘Mensen die nog niet lang in dienst zijn, gaan snel weer weg. Maar de oude rotten in het 
vak haken inmiddels ook af, waardoor het collectief geheugen kwijtraakt. Medewerkers die 
blijven krijgen daardoor veel meer werk op hun bordje dan zou moeten.’ 
 
De kwaliteit van de hulpverlening holt hierdoor achteruit, erkent Arno Lelieveld van 
Jeugdbescherming Gelderland. ‘Kwaliteit betekent in ons werk simpelweg: tijd voor de mensen 
vrijmaken. Maar die tijd hebben we vaak niet.’ Kinderrechter Susanne Tempel maakt zich 
daarom zorgen. ‘Ik zie in de rechtszaal dat jeugdbeschermers dat vuur verliezen.’ 
 
Al in 2019 trok de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan de bel over de problemen bij de 
jeugdbescherming. Achthonderd kwetsbare kinderen krijgen onvoldoende zorg, stelde de 
inspectie toen. Eind 2020 bleek in een vervolgrapport dat dit nog steeds niet op orde is.  
 
Voor alles en iedereen die met jeugdzorg te maken heeft, is 2015 een sleuteljaar. Het was het 
jaar waarin het Rijk de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij gemeenten neerlegde. Met 
minder geld zouden zij dit werk tóch efficiënter kunnen uitvoeren. Dat hebben ze bij 
Jeugdbescherming Overijssel geweten. Bron: De Stentor, 5 juni 2021. 
 

Grote twijfels over zachtjes zingen in de kerk: ‘Dan adem je juist méér 
lucht uit’ 
 
Kerkgangers mogen dit weekend eindelijk weer zingen in de kerk. Op ‘praatniveau’. Maar is 
dat eigenlijk wel verstandig? Nee, zegt Lieke Radstaak uit Zwolle. De zangdocente stelt dat de 
doorsnee zanger juist méér lucht uitademt wanneer er zacht wordt gezongen. Viroloog Ab 
Osterhaus heeft ook zijn twijfels. 
 
Of zachter zingen het probleem van het besmettingsgevaar oplost, is volgens zangdocent 
Radstaak maar zeer de vraag. ‘Probeer het maar eens: als je een beetje gaat fluisteren, komt 
er meer adem uit je mond. En dat is iets wat je niet wilt, juist in deze tijd. Het lijkt me om die 
reden een maatregel die mogelijk het tegenovergestelde zal bewerkstelligen.’ Bron: De Stentor, 
5 juni 2021.  
 

Concert Normaal binnen een uur uitverkocht: ‘Olderwets Høken’ met 
24.000 aanhangers in Lochem 
 
Het concert van Normaal op zaterdag 11 september in Lochem is zaterdagmorgen binnen een 
uur uitverkocht. Dat betekent dat 24.000 aanhangers die dag aanwezig zijn bij de show 
‘Olderwets Høken’ op het tractorpullingterrein aan de Brinkerinkweg. 
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De kaartverkoop begon zaterdagmorgen om 10.00 uur en binnen een uur waren alle kaarten 
voor het concert weg. Het waren de laatste tickets voor de show, nadat vrijdag al duizenden 
kaarten waren verkocht in de pre-sale. Deze was voor fans die al tickets hadden voor het 
concert op Hemelvaartsdag vorig jaar, die toen werd afgelast als gevolg van corona. Bron: De 
Stentor, 5 juni 2021.  

 

 

Zo'n 300 jongeren verzamelden zich op het Strandeiland. © stentor Bram van de Biezen 
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Politie verjaagt - na een paar uur - feestende jongeren in Harderwijk 
 
Honderden jongeren hebben gisteravond urenlang feest gevierd op het Strandeiland en op de 
Wijde Wellen in Harderwijk. Uiteindelijk heeft de politie er net na middernacht een eind aan 
gemaakt waarna de jongeren rustig vertrokken. ‘Maar het begin was echt grimmig.’ 
 
Volgens horecaondernemer Steven van Geelen van restaurant Walhalla op het Strandeiland 
begon het allemaal na achten, tot gisteravond nog de sluitingstijd van de horeca. Afgelopen 
dagen was de groep jongeren die 's avonds naar het strand kwam al gegroeid.  Bron: De 
Stentor, 5 juni 2021. 
 

Feestende jongeren op stadsstrand in Harderwijk: 'Ik kreeg een fiets naar 
me toe gesmeten en klappen met een wapenstok’ 
 
Het was een mooi feestje op het stadsstrand bij Harderwijk, althans dat vonden de massaal 
aanwezige jongeren. Ze gingen flink los, maar we hoorden hen nog niet zelf vertellen waarom 
zij de vrijheid weer voelen om schijnbaar onbeperkt bij elkaar te komen en te feesten. Dus op 
naar de jongeren zelf: voelt afgelopen weekend als ‘bevrijdingsdag’?  
 
‘Ik kreeg een fiets naar me toe gesmeten en klappen met een wapenstok.’ Thomas Galis (18) 
hangt vandaag met zijn vriendengroep relaxed op een muurtje op de Wijde Welle, maar dit 
weekend zag het er voor hem en zo'n driehonderd andere jongeren heel anders uit. ‘Gewoon 
weer even ouderwetse gezelligheid met mijn eigen vrienden. Dat was het plan. Ik wilde geen 
gezeik en had zelfs een vuilniszak meegenomen voor het afval.’ Bron: De Stentor, 7 juni 2021.  
 

 
 
Aanschuiven op de A27 bij knooppunt Hooipolder. © Jan Verhoeff 
 
 

File-explosie op snelwegen: thuiswerken verleden tijd? 
 
Het lijkt bijna iets uit een ver verleden. De dagen dat honderden kilometers file in de spits de 
norm was. Doordat we het afgelopen jaar veelal thuiswerkten, namen die files aanzienlijk af. 
Maar de laatste twee weken lijkt er sprake van een soort file-explosie. Rijden we weer massaal 
naar kantoor? 
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Afgaand op de dagelijkse fileberichten - 100 kilometer, 200 kilometer - komt de pre-
coronadrukte op de weg weer snel in zicht. ANWB-filelezer Heleen de Geest: ‘We merken dat 
het gestaag drukker aan het worden is. De afgelopen periode zagen we echt weer spitsen. De 
avondspits begon al een paar maanden terug, hoewel nog niet in de mate van voor de 
lockdown. De laatste paar weken is die wel ècht druk geworden. Ook de ochtendspits kwam 
de afgelopen twee weken weer flink op gang.’ Bron: BN De Stem, 5 juni 2021. 
 

In een dierentuin in India is een leeuwin overleden aan coronavirus acht 
anderen uit de groep testen positief 
 
Een leeuwin is in de dierentuin van Chennai in de Indiase staat Tamil Nadu overleden aan de 
gevolgen van corona. Acht andere leeuwen hebben positief getest op het coronavirus, meldde 
een functionaris van het Arignar Anna Zoölogisch Park bij Chennai. 
 
Daar werden eerder tekenen van verminderde eetlust, loopneuzen en af en toe hoesten 
opgemerkt bij een troep leeuwen. De dierentuin nam vervolgens monsters af om ze te testen 
op een eventuele besmetting. Negen van de leeuwen in de troep testten positief op het 
coronavirus. Een van hen, de 9-jarige Neela, stierf donderdag aan corona. 
 
Twee onderzoeksinstituten doen nog nader onderzoek. De andere leeuwen worden 
nauwlettend in de gaten gehouden. 
 
De dierentuin meldt alle corona-richtlijnen te hebben opgevolgd en geen idee te hebben hoe 
de dieren zijn besmet. Alle dierverzorgers en helpers zijn ingeënt het virus. Het park is sinds 
20 april gesloten voor bezoekers, omdat het aantal besmettingen in Tamil Nadu toenam 
tijdens de tweede golf van de pandemie. Bron: AD, 5 juni 2021.   
 

Dagelijkse nieuwe besmettingen in India onder 100.000 
 
Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen in India is voor het eerst in ruim twee 
maanden onder de 100.000 gezakt. De Indiase gezondheidsautoriteiten melden 
vandaag 86.498 nieuwe coronagevallen en 2123 overlijdens. In totaal raakten zo'n 29 miljoen 
Indiërs besmet en overleden meer dan 350.000 van hen aan de gevolgen. India is een van de 
zwaarst getroffen landen ter wereld. Alleen de VS telt meer besmettingen. Bron: AD, 8 juni 
2021. 
 

Reacties op Thierry Baudet: ‘Volgens mij slaat Thierry nu helemaal door’ 
 
Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. 
Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 5 juni in de krant verschenen over 
Thierry Baudet, AstraZeneca en woningcrisis. 
 
Thierry Baudet | Hij wordt vast de keizer van zijn eigen Utopia ‘Baudet wil eigen munt, 
datingapp, scholen en FvD-Marktplaats’ (AD 4-6). Wat gun ik deze man een persoon die een 
huismiddeltje (lees regelmatig de column van Frank Poorthuis) tegen waanideeën. Zijn volgend 
sprookje gaat over een Forumstaatje met gelijkgestemden. Ik gun hem die lol hoor, maar hoop 
toch dat hij niet iemand zal treffen die hem ook nog een stuk land voor een aantal Forum-
cryptomunten zal verkopen. En wie weet kronen zijn ‘onderdanen’ hem tot de eerste keizer 
van zijn eigen Utopia. 
 
Ferry Visser, Dordrecht 
 
Thierry Baudet  | Koop ergens een eiland. 
Vond het al een tijdje stil rond Forum, maar nu heb ik door waarom dat was. Men zat daar te 
broeden op een soort van revolutie. Het moet toch niet gekker worden? Volgens mij slaat 
Thierry nu helemaal door, is er een stekker los. Zou hem willen adviseren ergens een eiland 
te kopen, bijvoorbeeld in de Stille Oceaan. Zet er een hoog hek omheen, neem vooral je maatjes 
mee. Daar kan hij met zijn club hun kronkels botvieren.  
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Nico van de Weerd, Ede 
 
AstraZeneca | Er klopt iets niet en daar baal ik behoorlijk van. 
‘Had ik maar geweigerd’ (Brieven 3-6). Ik ben het volledig eens met Peter van der Eijk. Op de 
mogelijkheid dat de AstraZenecaweigeraars nu een andere vaccinatie mogen halen, al gun ik 
het ze van harte. Als ‘brave burger, heb mijn verantwoordelijkheid genomen op 8 april en 
ondanks mijn grote twijfel de AstraZeneca-vaccinatie laten zetten. Ik ben er ook nog behoorlijk 
ziek van geweest. Als ik had geweten dat ik nu een Pfizer of Moderna had kunnen krijgen, had 
ik toen een andere keuze gemaakt. Onze groep, 60- 64-jarigen moest, zo nodig snel worden 
gevaccineerd. Helaas ben ik pas eind juni aan de beurt voor de tweede vaccinatie. Veel mensen 
die later dan 8 april de ‘eerste vaccinatie Pfizer of Moderna kregen zijn nu al klaar met de 
tweede ronde en de bescherming is nog veel beter ook. Er klopt geen bal van en ik daar baal 
ik enorm van. 
 
Inge Schouten, Rotterdam 
 
Woningcrisis | Ik neem die woorden maar met een korreltje zout. 
‘Linkse partijen willen nog voor formatie woningcrisis aanpakken’ (AD 4-6). Je zou zeggen: 
daar hebben ze al erg lang de tijd voor gehad. En ja, iedereen heeft recht op een woning, 
zeggen zij. Met name de asielzoekers, statushouders en ga zo maar door. En ja, zolang je 
kinderpardons en instroom maar blijft faciliteren, is het dweilen met de kraan open. En ja, 
zolang kunnen jonge werkenden hier eindeloos blijven wachten op een woning. Mag ik zo vrij 
zijn al die grote woorden en plannen met een grote korrel zout te nemen? 
 
Pauline Borst, Rotterdam 

Bron: AD, 5 juni 2021.  
 
 

Zeshonderdvijftig bezoekers vandaag in Cobramuseum 
 
Musea in Nederland mochten zaterdag na lange tijd weer open en daarover waren 
museumpersoneel en bezoekers enthousiast. ‘Het moment van opengaan was 
echt fantastisch’, aldus gastconservator Stefan van Raay bij het Cobra Museum voor Moderne 
Kunst in Amstelveen. ‘De mensen die binnenkwamen, waren net zo blij als wij van het 
museum. Er was een wederzijds gevoel van opluchting.’ 
 
Aan het begin van de avond hadden zo'n vijfhonderd mensen een bezoek gebracht. ‘Wij zijn 
nog even open en ik verwacht dat de teller dan straks op zeshonderdvijftig bezoekers zal 
staan’, aldus Van Raay. Dat er weer mensen, onder wie ook kinderen, door het museum 
gingen voelde voor hem en veel anderen aan als 'een feestje'. Bron: AD, 5 juni 2021. 
 
 

Serverende Marco Borsato en Rolf Sanchez verrassen gasten op terras in 
Zutphen: ‘Geweldig!’ 
 
Het is zorgvuldig geheim gehouden, en daardoor was de komst van Marco Borsato, Rolf 
Sanchez en John Ewbank op het terras van café Camelot voor de klanten een complete 
verrassing. Voor Stephanie Bongers uit Apeldoorn helemaal. ‘Ik zou naar een concert van Rolf 
Sanchez gaan, maar dat is al drie keer uitgesteld. En nu zie ik hem zomaar hier in Zutphen. 
Geweldig!’ 
 
Alle terrastafels op het uitgebreide terras zijn bezet wanneer de drie artiesten verschijnen. De 
muziek wordt wat harder gedraaid. De mannen hebben namelijk een nieuwe single te 
promoten. Dat lukt ze heel aardig, zelfs zonder dat ze zelf kunnen optreden.  Bron: De Stentor, 
5 juni 2021. 
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Sekswerkers mogen weer: de telefoon staat roodgloeiend 

De maatschappelijke rol van sekswerkers: ‘Klant lag huilend in mijn armen’. Bij menige 
coronapersconferentie ging het over de sekswerkers. Deze masseurs, intimiteitscoaches en 
knuffeldames zijn blij weer aan de slag te zijn. ‘Ik begeleid cliënten in het onderzoeken van 
hun behoeften.’ Bron: AD, 5 juni 2021. 

Protest in Venetië bij uitvaren eerste cruiseschip sinds virusuitbraak 

Het uitvaren van het eerste cruiseschip in Venetië sinds de virusuitbraak heeft niet geleid tot 
opluchting en enthousiasme, maar juist tot protest. Het vertrek van de MSC Orchestra ging 
zaterdag gepaard met demonstraties tegen het afmeren van grote plezierschepen in de lagune. 
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@ EPA 

De tegenstanders begeleidden het cruiseschip met kleine bootjes, waarop zij met vlaggen, 
posters en spandoeken (‘Grote schepen uit de lagune’) protesteerden tegen de talrijke 
bezoeken van de cruise-industrie aan de kwetsbare Italiaanse lagune annex werelderfgoed. 
Het protest werd georganiseerd door de beweging No Grandi Navi (Geen grote schepen), die 
ijvert voor een cruiseterminal op een andere plek.   

Het protest wordt onder meer gesteund door Rolling Stones-zanger Mick Jagger. Die stuurde 
samen met onder anderen actrice Tilda Swinton en filmmaker Wes Anderson een open brief 
naar de Italiaanse overheid. Daarin stond dat Venetië ‘aan het lijden is’. En ‘deze fragiele 
entiteit kan niet overleven als we zo doorgaan’.  

De koepel van de cruise-industrie, CLIA, is juist verheugd dat schepen weer in Venetië kunnen 
aanmeren. De CLIA noemt het een positief signaal voor de miljardenindustrie. In 2019 
meerden daar nog 667 cruiseschepen aan. Bron: AD, 5 juni 2021. 
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@ EPA  

Raad wil in 2030 alleen nog uitstootvrije cruiseschepen in Amsterdam 

Amsterdam wil in 2030 alleen toegankelijk zijn voor uitstootvrije zeecruises. In de 
gemeenteraad is hiervoor een meerderheid en ook verantwoordelijk wethouder Victor 
Everhardt (D66) is positief over de plannen.  

Als een cruiseschip in 2030 in IJmuiden arriveert en wil doorvaren naar Amsterdam, mag dit 
alleen als deze de tocht volledig uitstootvrij aflegt. En als het cruiseschip eenmaal in 
Amsterdam is aangemeerd, dient het schip te worden aangesloten op ‘groene walstroom’. 



89 

 

Dat is althans de wens van PvdA-raadslid Dennis Boutkan, die wordt gesteund door 
coalitiepartijen D66 en GroenLinks. Met die steun is er een meerderheid in de 
gemeenteraad. Verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt (D66) zei woensdag tijdens de 
gemeenteraad dit graag te willen realiseren.  

Uit eerdere studies, waaronder uit die van denktank Transport & Environment, bleek dat 
commerciële cruiseschepen tot de grootste vervuilers van de planeet behoren. Het gaat hierbij 
om de uitstoot van schadelijke zwaveloxiden (SOx): gassen die longkanker en zure regen 
kunnen veroorzaken. Dat is uitstoot die nu voor een deel in de stad terechtkomt. 

In het Actieplan Schone Lucht heeft Amsterdam ook geformuleerd om in 2030 volledig 
uitstootvrij te zijn. De cruise-industrie mag hierop volgens Boutkan geen uitzondering zijn. 
‘Als overheid moet je regels stellen om een industrie te stimuleren te vernieuwen,’ zegt de 
PvdA’er. ‘Amsterdam moet Europees koploper worden in het stellen van eisen aan schone 
cruiseschepen.’ 

Andere Europese steden hanteren ook steeds strengere regels. In Venetië mogen boten niet 
meer aanmeren in het centrum van de stad en in Oslo wordt ingezet op uitstootvrije zeecruises 
om de fjorden te beschermen. 

De uitstootvrije zeecruise moet gepaard gaan met de nieuwe Passenger Terminal Amsterdam. 
Die zal de komende jaren verhuizen van de Piet Heinkade naar de Coenhaven. Volgens de 
PvdA, D66 en GroenLinks reden genoeg om als gemeente strenge afspraken te maken met 
belanghebbenden. Bron: AD, 27 mei 2021. 

 

Cruiseschepen liggen aangemeerd bij de huidige Passenger Terminal Amsterdam. © ANP 
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Besmettingen in Amsterdam met 21 procent afgenomen 

Het aantal mensen in Amsterdam-Amstelland dat positief is getest op het coronavirus, is in 
de week van 24 tot en met 30 mei met 21 procent afgenomen ten opzichte van de week ervoor. 
Dat is in lijn met de landelijke daling van achttien procent. 

De cijfers zijn dinsdag bekendgemaakt door de GGD Amsterdam-Amstelland. In alle 
gemeenten van de Amsterdamse veiligheidsregio nam het aantal positieve testuitslagen af, 
behalve in Diemen. Daar bleef het min of meer gelijk. 

Bijna alle gemeenten bevonden zich boven het risiconiveau ‘ernstig’, waarbij het aantal 
positieve testen per 100.000 inwoners tussen de 100 en 250 ligt. Alleen in Ouder-Amstel, 
Amstelveen en Uithoorn was het niveau ‘zorgelijk’: daar  was het aantal positieve testen per 
100.000 inwoners tussen de 35 en 100.  

Binnen Amsterdam nam het aantal meldingen in alle stadsdelen af. Alle stadsdelen zitten op 
het risiconiveau ‘ernstig’. In stadsdeel West zijn relatief de meeste besmettingen, namelijk 155 
per 100.000 inwoners. In Zuidoost is dat het minst: 125 per 100.000. Bron: Het Parool, 2 juni 
2021. 

 

 @ EPA   

In Goes demonstreren tegen coronamaatregelen 

Een groep demonstranten liep zaterdag door Goes om te protesteren tegen de 
coronamaatregelen van de overheid. Verschillende actievoerders hadden spandoeken en 
vlaggen meegenomen met teksten als: ‘Niet normaal maken wat niet normaal is’ en ‘Opgeven 
is geen optie’. De groep gaf aan op te komen voor de vrijheid. Het protest verliep rustig. Bron: 
AD, 5 juni 2021. 
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© AS Media — De demonstranten liepen onder politiebegeleiding door de stad 

Prominente microbioloog New York maakt ommezwaai rond labtheorie 

Een van de meest prominente microbiologen in de Verenigde Staten trekt zijn handen af van 
een brief in The Lancet die, meer dan een jaar na publicatie, controversieel is geworden. In de 
brief werd de labtheorie weggehoond. Prematuur, bleek later. 

Hoogleraar microbiologie Peter Palese zei vrijdag dat ‘verontrustende informatie’ zijn geloof in 
een natuurlijke origine van het coronavirus heeft weggehaald.  

 

Peter Palese, professor aan de Icahn School of Medicine in New York en een prominente 
wetenschapper. Ⓒ EPA 

Palese was een van de zevenentwintig wetenschappers die vorig jaar een zeer invloedrijke brief 
publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. In het opiniestuk maakten ze 
gehakt met „complottheorieën” over een mogelijke ontsnapping uit een laboratorium of een 
door menselijk handelen ’geknutseld’ virus. 
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Maar hoogleraar Palese, voorzitter van de microbiologie-afdeling aan de Icahn School of 
Medicine in New York en naamdrager van een eigen laboratorium, zegt dat hij een lab-
oorsprong niet langer uitsluit. 

‘Ik denk dat een grondig onderzoek naar de origine van Covid-19 nodig is’, zegt Palese tegen 
de Daily Mail. ‘Veel verontrustende informatie is naar boven gekomen sinds ik die brief heb 
ondertekend. Ik wil antwoorden zien, op alle vragen.’ 

Begin 2020 was de labtheorie in opkomst toen een gevluchte wetenschapper uit Hongkong de 
herkomst van het lab suggereerde, en Fox News en de Mail on Sunday onthulden dat er zelfs 
Amerikaans belastinggeld naar ’gain-of-function’-onderzoek rond coronavirussen in Wuhan 
was gegaan. Bij gain-of-function-onderzoek wordt geknutseld aan virussen. 

Met de brief in The Lancet, en een tweede brief in Nature, nam een groep wetenschappers de 
vlucht naar voren. Door de mogelijkheid van een lab-oorsprong als ’complot’ te framen, werd 
de discussie in de kiem gesmoord. 

Inmiddels geldt als consensus in de wetenschap dat de labtheorie wel degelijk mogelijk is – 
en dat wetenschappers, journalisten en opiniemakers zich hebben laten misleiden door de 
gezaghebbende brieven. Het waren ‘politieke, niet-wetenschappelijke statements, maar ze 
waren ongelofelijk effectief’, blikte oud-Nature- en oud-New York Times-journalist Nicholas 
Wade terug. 

De Lancet-brief was, zo bleek later, georkestreerd door Peter Daszak en hij was ook degene 
die andere wetenschappers regelde om de brief te ondertekenen. Daszak runt de non-profit 
EcoHealth Alliance die onder meer zeshonderdduizend euro van de Amerikaanse organisatie 
NIH, van Anthony Fauci, doorsluisde naar Wuhan. Hij heeft dus een persoonlijk belang. 
Daszak was ook een van de belangrijkste wetenschappers die namens de WHO, samen met 
onder anderen Marion Koopmans, het onderzoek naar de herkomst van corona mochten 
uitvoeren. 

Talloze prominente Amerikanen hebben zich de afgelopen maanden uitgesproken over de 
plausibiliteit van de labtheorie, onder wie directeuren van de CIA, voormalig 
buitenlandminister Mike Pompeo en voormalig CDC-directeur Robert Redfield. Vaak lag de 
focus daarbij op China. Maar ook de Amerikaanse rol is helemaal terug op de agenda, zeker 
sinds het uitlekken van ’de Fauci-mails’. Bron: De Telegraaf, 5 juni 2021. 

 

Foto: Natuur en Vogels Achterhoek   

Explosie van klaprozen. De bermen en velden staan dit jaar vol met prachtige rode 
klaprozen. De zaadjes van deze mooie bloemen kunnen na honderd jaar nog uitkomen en dit 
jaar is het bingo! Het resultaat: vuurrode bermen.  
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Het zijn ‘Franse toestanden’, die klaprozen die dit jaar overal groeien als kool. En die Franse 
warmte van de afgelopen zomers heeft daar dan ook alles mee te maken. Daardoor stierven 
andere kleine plantjes af en kwam er ruimte voor het klaprozenzaad om zich te 
ontkiemen.  Bron: AD, 9 juni 2021. 

 

Foto: Santy De Jager  
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IC-capaciteit kan terug naar niveau van voor corona 

De ic-capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen kan verder worden afgeschaald, zo heeft het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) besloten. Per maandag 7 juni kan de landelijke capaciteit 
worden teruggebracht naar minimaal 1150 bedden, het niveau van voor de coronapandemie. 

‘Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen is afgelopen tijd fors gedaald en deze daling 
zet door’, aldus het LNAZ. Tussen de ziekenhuizen en regio’s zijn steeds minder 
overplaatsingen van coronapatiënten. Daarom is besloten dat de ic-capaciteit kan worden 
teruggebracht tot minimaal 1150 bedden. Regio’s kunnen er zelf voor kiezen om voor de 
intensive cares een hoger aantal bedden te hanteren. 

Half april moest de capaciteit juist nog omhoog tot 1550, vanwege een tekort aan bedden. Per 
14 mei kon dat aantal terug naar 1450 en vanaf 25 mei was de minimale capaciteit 1350 
bedden. Het afschalen van de ic-capaciteit betekent dat er meer ruimte komt voor de reguliere 
ziekenhuiszorg. Bron: De Telegraaf, 5 juni 2021.   

 

Door pandemie nog minder baby’s geboren in vergrijzend Japan 

Het aantal geboorten heeft in Japan mede door de coronapandemie een nieuw dieptepunt 
bereikt. Er werden in 2020 in totaal bijna 841.000 baby’s geboren, 2,8 procent minder dan 
een jaar eerder. Dat is het laagste aantal voor het Aziatische land dat te maken heeft met een 
sterk vergrijzende bevolking. 

Door de pandemie kiezen nog meer koppels ervoor later te trouwen en een gezin te stichten. 
Japanse vrouwen krijgen nu naar verwachting gemiddeld 1,34 kinderen in hun leven, een van 
de laagste gemiddeldes ter wereld. Vrouwen krijgen niet alleen minder kinderen, maar er zijn 
door de vergrijzing ook steeds minder jonge vrouwen. 
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Het Japanse ministerie van Volksgezondheid meldt naast de kelderende geboorte-aantallen 
ook een daling in het aantal nieuwe huwelijken. Net iets meer dan 525.000 koppels gaven 
elkaar vorig jaar het jawoord. De autoriteiten spreken van een naoorlogs laagterecord. In 2019 
vonden 12,3 procent meer huwelijken plaats. 

Japan worstelt al tientallen jaren met dalende geboortecijfers, ondanks pogingen om deze op 
te krikken. In 2019 werden voor het eerst minder dan 900.000 baby’s geboren sinds de 
registratie van pasgeboren baby’s vanaf 1899. Japan verwacht dat de bevolking flink zal 
krimpen. Japan telt nu ongeveer 127 miljoen inwoners. In 2053 zijn dat er mogelijk minder 
dan 100 miljoen. Meer dan een kwart van de bevolking is nu ouder dan 65 jaar. Bron: De 
Telegraaf, 5 juni 2021.  

 

Rechtbank doet uitspraak in zaken sportscholen tegen Staat 

De rechter beslist vrijdag of sportscholen volledig mogen worden heropend. Stichting Fitness 
Is Medicijn en een groep van zestig sportscholen hebben dat vorige week geëist in twee 
verschillende kortgedingen tegen de Staat. De groep sportscholen wil daarnaast compensatie 
voor alle geleden schade. 

De sportscholen zijn sinds 19 mei weer onder voorwaarden open. Bij binnensportlocaties 
mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn en er mogen nog geen groepslessen worden 
gegeven. Die beperkende maatregelen worden vanaf zaterdag versoepeld. Dan zijn onder meer 
groepslessen onder voorwaarden wel weer toegestaan. 

Stichting Fitness Is Medicijn noemde het onverantwoordelijk om fitnesscentra niet volledig te 
laten heropenen. Volgens de stichting is sporten een primaire levensbehoefte die belangrijk is 
om een betere weerstand op te bouwen in coronatijd. Op de basiscoronaregels na zoals 
voldoende afstand houden, eist de stichting dat er geen verdere voorwaarden gelden voor de 
sportscholen. 
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De groep van zestig sportscholen eist naast volledige heropening ook compensatie voor alle 
geleden schade. Hans Vos, die namens sportschool PurePowerGym het voortouw nam bij het 
kortgeding, stelt dat het overgrote deel van de sportscholen in de (vecht)sport- en 
fitnessbranche op omvallen staat. Bron: De Telegraaf, 5 juni 2021. 

Trump heeft kritiek op Fauci omdat deze de Amerikanen vroeg 

mondkapjes te dragen 

Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft zaterdag in een zeldzaam publiek 
optreden in North Carolina Anthony Fauci, de meest vooraanstaande infectieziekte-expert van 
het land, scherp bekritiseerd. 

Tijdens zijn speech in Greenville op de conventie van de Republikeinse Partij in North 
Carolina, sloot Trump zich aan bij een groep Republikeinse politici die kritiek hadden op Fauci 
omdat hij de Amerikanen vroeg mondkapjes te dragen om zich tegen het virus te beschermen 
en omdat hij soms sceptisch stond tegenover een theorie dat het virus ontsnapt was uit een 
laboratorium in het Chinese Wuhan. 

Trump noemde Fauci ‘geen geweldige dokter maar een geweldige promotor'’ vanwege zijn 
veelvuldige televisieoptredens. ‘Maar hij heeft zich in bijna elke kwestie vergist en ook in 
Wuhan en het lab heeft hij zich vergist’, zei Trump. 

Over de theorieën over de oorsprong van het virus woedt een fel debat. Het wordt nog steeds 
bestudeerd door Amerikaanse inlichtingendiensten. 

Trump ging in zijn speech ook nog in op het strafrechtelijk onderzoek in New York tegen hem 
en zijn Trump Organization. Hij zei dat het de nieuwste poging van de Democraten was om 
hem ten val te brengen na twee impeachment-pogingen toen hij president was. ‘Het is een vijf 
jaar durende heksenjacht, hoax na hoax. Ze zullen nooit stoppen', zei Trump. Bron: AD, 6 
juni 2021. 

Boris Johnson roept G7 op om voor eind 2022  gehele wereldbevolking te 
hebben gevaccineerd 

De Britse premier Boris Johnson zal zijn collega-leiders van de G7, de zeven belangrijkste 
industrielanden, oproepen om de gehele wereldbevolking voor eind 2022 te vaccineren tegen 
het coronavirus. De leiders van de G7 komen volgende week bijeen in het Britse graafschap 
Cornwall. 

Johnson is van plan om het Britse G7-voorzitterschap aan te grijpen om zijn collega's aan te 
zetten ‘om op te staan tegen de grootste uitdaging van de naoorlogse tijd'. Hij wil dat ze de 
pandemie een halt toeroepen door ervoor te zorgen dat iedereen op aarde binnen achttien 
maanden toegang heeft tot een vaccin. 

‘Volgende week zullen de leiders van de grootste democratieën ter wereld bijeenkomen voor 
een historisch moment voor onze landen en voor onze planeet', zei Johnson. ‘De wereld kijkt 
naar ons om op te staan tegen de grootste uitdaging van de naoorlogse tijd: Covid verslaan en 
leiding geven aan een mondiaal herstel, op basis van onze gedeelde waarden. De wereld 
vaccineren tegen eind volgend jaar zou de grootste prestatie uit de medische 
geschiedenis zijn.’  

‘Ik roep mijn collega-leiders van de G7 op om zich bij ons aan te sluiten om deze vreselijke 
pandemie te beëindigen. We moeten ons ertoe verbinden dat we de verwoesting die het 
coronavirus heeft aangericht nooit meer zullen toelaten', zei Johnson. 
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De oproep komt nadat de regering in Londen vragen had gekregen over haar donaties aan 
COVAC, het VN-programma om vaccins toegankelijk te maken voor armere landen. 
Parlementsleden vroegen Johnson vorige week het voorbeeld van Duitsland, Frankrijk en 
Italië te volgen. Zij beloofden minstens honderd miljoen doses te doneren voor eind dit jaar. 
Volgens de parlementsleden zegde Groot-Brittannië tot dusver slechts toe om in de 
toekomst overschotten aan COVAX te doneren. 

Downing Street verwees daarop naar de Britse financiering van het vaccin van 
farmabedrijf AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Het vaccin wordt ter beschikking 
gesteld voor de kostprijs, wat er volgens de Britse regering toe heeft geleid dat een op de drie 
vaccins die wereldwijd toegediend zijn van AstraZeneca afkomstig is. Het farmabedrijf levert 
96 procent van de 80 miljoen doses die via COVAX toegediend zijn. Bron: AD, 6 juni 2021.   

Boris Johnson verwacht dat G7 vaccins beschikbaar stellen 

De Britse premier Boris Johnson verwacht dat de zeven grote industrielanden die dit weekend 
in zijn land bijeenkomen voor een G7-top, zeker 1 miljard vaccins beschikbaar zullen 
stellen aan minder welvarende landen. De Britten dragen daar zelf met zo'n 100 miljoen 
doses aan bij en de Verenigde Staten kondigden donderdag al aan 500 miljoen 
coronavaccins te gaan kopen en doneren. 

‘Door het succes van de Britse vaccinatiecampagne zijn we nu in de gelegenheid om een deel 
van ons overschot te delen met hen die het nodig hebben', aldus Johnson. ‘Door dit te doen, 
zetten we een grote stap in het voorgoed verslaan van de pandemie.' De Britse premier spreekt 
in een verklaring de hoop uit dat ook andere G7-landen eenzelfde toezegging doen en verwacht 
dat de wereldleiders gaan aankondigen om ten minste 1 miljard doses vaccin tegen het 
coronavirus aan de wereld te leveren. 

Van de 100 miljoen Britse doses zullen 5 miljoen vaccins voor het einde van september zijn 
gedoneerd. De overige 95 miljoen zal voor een groot deel in 2022 volgen. Ongeveer 80 procent 
van de vaccins gaat naar het internationale programma Covax, dat moet zorgen voor een 
wereldwijde verdeling van de coronavaccins. 

Vrijdag begint in Carbis Bay in Cornwall de top van de G7. Daar nemen de leiders van de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en de 
Europese Unie aan deel. Naast de toezegging van de Verenigde Staten van 500 miljoen doses, 
hebben ook de EU-landen in mei besloten 100 miljoen doses tegen het einde van het jaar te 
doneren. Zowel Frankrijk als Duitsland levert daarvan 30 miljoen vaccins. Bron: AD, 11 juni 
2021.  

 

© Getty Images — Een zogenoemde 'pop-up' vaccinatielocatie in New York. 
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De Verenigde Staten zijn zaterdag de grens van 300 
miljoen toegediende coronavaccins gepasseerd. In totaal zijn 371 miljoen doses over het land 
met 333 miljoen inwoners gedistribueerd, meldt de federale gezondheidsdienst CDC. 

Het agentschap meldde dat ruim 170 miljoen mensen ten minste één dosis hadden 
ontvangen, terwijl 138 miljoen Amerikanen vanaf zaterdag volledig gevaccineerd zijn. 

Het totaal aantal prikken omvat vaccins met twee doses van Moderna en Pfizer/BioNTech en 
daarnaast het Janssen-vaccin dat maar een keer toegediend hoeft te worden. Bron: AD, 6 juni 
2021.  

VS doneert 750.000 doses coronavaccin aan Taiwan 

De Verenigde Staten zullen 750.000 doses coronavaccin doneren aan Taiwan als onderdeel 
van het plan van president Joe Biden en zijn regering om wereldwijd vaccins te distribueren. 

Taiwan heeft te maken met een toename van het aantal gevallen in eigen land, maar is net als 
veel andere landen getroffen door een wereldwijd tekort aan vaccins. Slechts ongeveer 3 
procent van de 23,5 miljoen inwoners is gevaccineerd, en de meesten krijgen alleen de eerste 
van de twee benodigde vaccins. 

In een toespraak op de luchthaven van Taipei, na een kort bezoek met collega-senatoren Dan 
Sullivan en Christopher Coons, zei de Democratische senator Tammy Duckworth dat Taiwan 
750.000 doses zou krijgen als onderdeel van de eerste tranche van Amerikaanse donaties. 

‘Het was voor de Verenigde Staten van cruciaal belang dat Taiwan zou worden opgenomen in 
de eerste groep die vaccins zou ontvangen, omdat wij uw dringende behoefte erkennen en 
wij waarde hechten aan dit partnerschap’', zei Duckworth tijdens een persconferentie. Ze gaf 
geen details over welke vaccins Taiwan zou krijgen of op welke termijn. De Taiwanese minister 
van Buitenlandse Zaken Joseph Wu bedankte de Verenigde Staten voor de donatie. 

Taiwan heeft geklaagd over pogingen van China, dat het democratisch bestuurde eiland als 
het zijne beschouwt, om het eiland de toegang tot vaccins op internationaal niveau te 
ontzeggen. Peking ontkent dat. Bron: AD, 6 juni 2021. 

Honderdvijftig  man op de vuist na sluiten café in Deurne 

In het Brabantse Deurne zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee grote groepen mensen 
met elkaar op de vuist gegaan. Dit gebeurde nadat een café aan de Blasiusstraat sloot, meldt 
Omroep Brabant.  

Bij het oproer zouden zo’n honderdvijftig mensen betrokken zijn, zeggen getuigen. 

Waarom er ruzie ontstond is nog onduidelijk. De politie was in groten getale aanwezig en dreef 
de groep uiteen. Een onbekend aantal betrokkenen heeft een boete gekregen. Bron: AD, 6 juni 
2021. 
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Politie verdrijft jongeren van de boulevard in Harderwijk © Teake Dijkstra 

Politie veegt binnenstad Harderwijk schoon om herhaling van feestende 

meute te voorkomen 

Om half twaalf zaterdagavond is het tijd. Politiemensen en handhavers van de gemeente 
Harderwijk zijn ineens overal. Ze verdrijven de verzamelde jongeren van de boulevard richting 
de Markt. Achterblijvers krijgen een duw, stiekem een zijstraatje in is er niet bij. Ook daar is 
de politie. 

Een herhaling van de nacht daarvoor, met zo'n driehonderd feestende jongeren op het 
Strandeiland en de Wijde Wellen moet voorkomen worden. Nadat de politie net na 
middernacht zo’n driehonderd feestende jongeren uiteendreef wil burgemeester Harm-Jan 
Van Schaik zich niet opnieuw laten verrassen.  Bron: De Stentor, 5 juni 2021. 

Door Delta (Indiase)-variant weer meer besmettingen in VK 

De Delta-variant van het coronavirus (die als eerste opdook in India) is naar schatting veertig 
procent overdraagbaarder dan de Britse ‘Alfa-variant’ die leidde tot de laatste lockdown. Dat 
zegt de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock tegen Sky News. De minister 
baseert zich op de cijfers van de Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), dat de 
regering adviseert. 

Door de Delta-variant neemt het aantal besmettingen op het Britse eiland weer toe. Dat brengt 
de plannen in gevaar om het land van het slot te halen. De bedoeling was de coronarestricties 
op 21 juni te beëindigen. ‘We zullen nog een week naar de data kijken en daarna een oordeel 
vellen’, zei Hancock zondag tegen de BBC daarover, waarbij hij benadrukte dat de 
regering ‘absoluut openstond’ om de heropening uit te stellen. Bron: AD, 6 juni 2021. 
 

Percentage mensen dat besmet is met Indiase variant is stabiel 
 
Het percentage mensen dat besmet is met de Indiase variant is in ons land al vier tot vijf 
weken stabiel. ‘Onder de half procent van de coronagevallen wordt door deze variant 
veroorzaakt. Dat percentage stijgt of daalt niet’, zegt Chantal Reusken, viroloog bij 
het RIVM tegen RTL Nieuws.  
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Het RIVM houdt door middel van een wekelijkse steekproef in de gaten hoe de verschillende 
coronavarianten zich verspreiden in Nederland. ‘We monitoren het erg goed. Reizigers uit 
India worden bijvoorbeeld getest’, zegt Reusken. ‘We zien in Nederland nu nog niet wat we in 
Engeland zien.’ 

In Engeland neemt de Indiase variant, ook wel Deltavariant genoemd, de overhand. Het land 
is hard aan het vaccineren, maar toch stijgt het aantal besmettingen in hard tempo. Dat 
komt omdat de Indiase variant 40 tot 50 procent besmettelijker is, zegt Reusken. Bron: AD, 
7 juni 2021. 

 

Henke Schutte met de aangetekende brief waarin hem de toegang tot alle locaties van 
Rijnstate wordt ontzegd. Op de achtergrond het ziekenhuis in Zevenaar. © theo kock 
persfotografie  
 

Niet dragen mondkapje escaleert volledig: Henke bijt beveiliger en mag 
nu jaar lang ziekenhuis niet in 
 
Na een stevige schermutseling met een beveiliger van het ziekenhuis is Henke Schutte niet 
langer welkom bij ziekenhuis Rijnstate. De 51-jarige Duivenaar kreeg per aangetekende brief 
te horen dat hij zich een jaar lang niet mag vertonen in en om de vier vestigingen van Rijnstate. 
Het ziekenhuis spreekt van een ongekend incident. Schutte noemt het toegangsverbod 
‘absurd’.  
 
De Duivenaar stapte naar de politie en deed woensdag aangifte van mishandeling en van 
vernieling van zijn telefoon. Volgens Maurice Velthuis, woordvoerder van Rijnstate, heeft de 
beveiliger met wie Schutte slaags raakte gistermorgen ook aangifte gedaan van mishandeling 
door Schutte. 
 
‘Natuurlijk zijn in coronatijd de lontjes wat korter’, zegt Velthuis. ‘Maar wat er vorige week 
dinsdag in Zevenaar gebeurde, hebben we de daar de hele pandemie nog niet meegemaakt. 
Er werd gespuugd, gebeten en geslagen. Dit heeft een enorme impact gehad op onze 
medewerkers.’ 
 
Op de website van Rijnstate staat dat longpatiënten geen mondkapje op hoeven, aldus Henke 
Schutte. Bron: De Stentor, 6 juni 2021. 
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Henk van der Zouwen verhuurt met zijn bedrijf Freetime Event Support fietsrekken bij grote 
evenementen. Omdat hij het bedrijf net voor de uitbraak van corona had overgenomen, liep 
hij de overheidssteun voor ondernemers grotendeels mis. © Pix4Profs/Joyce van Belkom 
 
 

Henk loopt net als duizenden andere ondernemers coronasteun mis: 
‘Werd niet serieus genomen’ 
 
Terwijl de top van Booking.com 28 miljoen euro van de coronasteun van de overheid aan 
zichzelf uitkeerde, zijn er mogelijk duizenden kleine ondernemers die al bijna anderhalf jaar 
steun mislopen. Zoals Henk van der Zouwen die fietsrekken verhuurt. ‘Ik pis overal naast de 
pot, het voelt zo onrechtvaardig.’ 
 
‘Pure pechgevallen’, noemt Kevin de Krieger ze. Hij doelt op het haast vergeten leger aan 
ondernemers dat ondanks de tientallen miljarden die het kabinet tot nu toe stopte in steun 
voor het bedrijfsleven, keer op keer zijn neus stoot. ‘Echt schrijnende gevallen zitten er tussen. 
Ik vergelijk het met de toeslagenaffaire. Het is gewoon niet eerlijk zoals sommigen behandeld 
worden.’ Bron: BN De Stem, 6 juni 2021.   
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Mondkapjes af en knuffelen kan hier weer: ‘Voor mensen met dementie 
is gezichtsexpressie zo belangrijk’ 
 
Nu bijna iedereen in Het Gastenhuis is gevaccineerd, staat de boog iets minder gespannen 
voor de medewerkers van het kleinschalige verzorgingshuis in Dordrecht. De mondkapjes 
kunnen af, kinderen mogen hun ouder met dementie weer knuffelen en meenemen voor een 
etentje thuis. ‘Vooral voor de families van onze bewoners verandert er veel in positieve zin.’ 
 
Wanneer de bewoners van Het Gastenhuis ’s morgens wakker worden, is het eerste wat ze 
zien de vriendelijke glimlach van de verzorgende. Tenminste, dat is sinds afgelopen week weer 
het geval. Tot voor kort waren de mond en neus van de medewerkers bedenkt met een lap 
textiel. Zeker voor deze doelgroep, die al steeds meer moeite krijgt met herkenning, een grote 
belemmering. Bron: De Stentor, 6 juni 2021. 
 
Mensen geboren in 1984 kunnen afspraak maken voor vaccinatie 
 
Vanaf 11.30 kunnen mensen geboren in 1984 een prikafspraak maken voor het 
coronavaccin. Dat zal gaan om vaccinaties van Pfizer of Moderna. Demissionair minister van 
Volksgezondheid Hugo de Jonge  heeft afgelopen week besloten geen gebruik meer te maken 
van het Janssen vaccin. Eerder was al besloten dat mensen onder de zestig geen vaccin van 
AstraZeneca zouden krijgen. Van zowel Pfizer als Moderna moeten twee prikken worden 
gehaald. 
 
Gisteren liet Hugo de Jonge op Twitter weten dat mensen geboren tussen 1956 en 1960, die 
het AstraZeneca vaccin hadden geweigerd, nu ook een afspraak kunnen maken voor een prik 
met Moderna of Pfizer. Bron: AD, 6 juni 2021.  
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Vlaanderen trekt 3 miljoen euro uit om buitenlandse toeristen te 
verleiden 
 
Vlaanderen trekt drie miljoen euro uit om buitenlandse toeristen te verleiden om grote steden 
als Brugge, Gent en Antwerpen te komen bezoeken. De campagne gaat liefst drie jaar 
duren. Vanaf deze maand worden de eerste advertenties gezet in grote kranten in de 
buurlanden.  
 
Overheidsdienst Toerisme Vlaanderen liet vorige maand onderzoeken of buitenlanders 
alweer warm lopen voor een vakantie. Zo'n 11 procent van de Nederlanders ziet een reis naar 
Vlaanderen wel zitten, zo bleek. Onder de Fransen zou 6 procent geïnteresseerd zijn in een 
trip naar Vlaanderen, aanzienlijk meer dan afgelopen zomer. 
 
Toerisme Vlaanderen heeft om toeristen binnen te halen al een samenwerkingsverband 
opgezet met boekingsplatform Expedia. Ook zou worden samengewerkt met buitenlandse 
spoorwegmaatschappijen, zoals de NS, Thalys en Deutsche Bahn. Bron: AD, 6 juni 2021.  
 

 
 

Aantal coronabesmettingen daalt onder signaalwaarde 
 
Het aantal coronagevallen daalt zo hard, dat een belangrijke grens na lange tijd weer in zicht 
komt. Het dagelijkse aantal positieve tests kan binnenkort uitkomen onder de zogenoemde 
signaalwaarde. Als dat gebeurt, kunnen de 'alarmbellen' van de overheid na ongeveer 270 
dagen stoppen met rinkelen.  
 
De signaalwaarde staat op 7 besmettingen per 100.000 inwoners. Omgerekend naar heel 
Nederland betekent dit dat er ongeveer 1222 mensen in een etmaal positief worden getest. Die 
limiet was in juni vastgesteld, na de eerste golf en voordat de tweede golf zou beginnen. 
 
De laatste keer dat Nederland onder de signaalwaarde bleef, was op 13 september. Daarna 
verspreidde het virus zich snel. De corona-uitbraak bereikte eind december het hoogste punt. 
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Op 20 december werden bijna 13.000 positieve tests in een etmaal gemeld. Omgerekend zijn 
dat bijna 75 gevallen op elke 100.000 mensen.  Bron: AD, 6 juni 2021.   
 
 

 
 

Honderdveertig mensen urenlang vastgehouden op luchthaven van Praag 
vanwege vermeende vervalste testbewijzen 
 
De Tsjechische autoriteiten hebben op de luchthaven van Praag urenlang zo'n 140 mensen 
vastgehouden met 'verdachte' coronatestresultaten. Het gaat vooral om Tsjechen die op 
vakantie waren geweest in Tunesië, onder wie ook gezinnen met kinderen.  
 
De agenten dachten volgens lokale media dat de coronatesten mogelijk vervalst waren. De 
reizigers mochten zaterdag het land pas in nadat ze zich opnieuw hadden laten testen. De 
touroperator van de vakantiegangers spreekt tegen dat gegevens zijn vervalst. De reizigers 
zouden in Tunesië zijn getest door een Tsjechische arts die zich aan alle richtlijnen hield. 
 
De politie legde uit dat al eerder mensen zijn betrapt met vervalste testen. Toch ging voor zover 
bekend om de eerste keer dat in Tsjechië alle passagiers op een vlucht opnieuw getest moesten 
worden. Minister van Buitenlandse Zaken Jakub Kulhánek kondigde zondag aan dat een 
onderzoek wordt ingesteld naar het voorval. 
 
Het blijft mogelijk niet bij het incident in Praag. De luchtvaartsector waarschuwde onlangs al 
voor chaos op Europese vliegvelden tijdens de zomervakantie. De wachttijden kunnen flink 
oplopen doordat naast de gebruikelijke veiligheidscontroles nu ook aanvullende 
checks moeten plaatsvinden vanwege de pandemie. 
 
Reizigers moeten afhankelijk van hun bestemming of vertrekpunt bijvoorbeeld testuitslagen, 
zogeheten Passagier Lokalisatie Formulieren of quarantainedocumenten meenemen die aan 
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alle eisen voldoen. Ook binnen Europa gelden niet overal dezelfde regels en dat kan voor 
verwarring zorgen. In de EU wordt daarom in juli een soort vaccinatiepaspoort uitgerold om 
het reizen eenvoudiger te maken. Bron: AD, 6 juni 2021.    
 

Update RIVM 
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald naar 998. Dat betekent dat er voor 
het eerst sinds 6 oktober vorig jaar minder dan duizend mensen met het longvirus in het 
ziekenhuis liggen, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS).  
 
Op 19 mei waren het er nog ruim 2000. Intensive cares behandelen nu 344 coronapatiënten. 
Dat zijn er zeven minder dan op zaterdag. Het aantal coronapatiënten op 
de verpleegafdelingen daalde afgelopen etmaal met vier naar 654. Het totale aantal 
opgenomen coronapatiënten daalde met elf.  
 
Weinig nieuwe besmettingen in Oost-Nederland: slechts één gemeente kleurt oranje. Er zijn 
150 positieve tests geteld afgelopen 24 uur in de Stentor-regio. Dat zijn er 42 minder dan een 
etmaal eerder. Een groot deel van de gemeenten in de regio kleurt grijs: een teken dat er amper 
nieuwe besmettingen zijn geregistreerd.  
 
Het aantal gemeenten dat het goed doet - met relatief weinig nieuwe besmettingen - breidt 
zich verder uit. Gisteren lag dat aantal op 5 gemeenten, vandaag zijn er in 12 gemeenten 
weinig nieuwe besmettingen.  
 
Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald naar 998. Dat betekent dat er voor 
het eerst sinds 6 oktober vorig jaar minder dan duizend mensen met het longvirus in het 
ziekenhuis liggen, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Op 19 mei waren het er nog ruim 2000.  
Intensive cares behandelen nu 344 coronapatiënten. Dat zijn er zeven minder dan op 
zaterdag. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde afgelopen etmaal met 
vier naar 654. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten daalde met elf. 

De afgelopen 24 uur kwamen elf nieuwe coronapatiënten op de ic's te liggen, vier meer dan 
de dag ervoor. Op verpleegafdelingen kwamen er 47 nieuwe coronapatiënten binnen. Dat 
waren er 29 minder dan de dag ervoor. Bron: AD, 6 juni 2021. 

Staphorst valt als enige gemeente uit de toon. Daar werden, net als een dag eerder, 8 mensen 
positief getest op het coronavirus. Dat zijn 46,7 test per 100.000 inwoners. Ook in Kampen 
ligt het aantal besmettingen wat hoger dan in omliggende gemeenten: 26 per 100.000 
inwoners. Het afgelopen etmaal zijn daar 14 mensen positief getest. In de gemeente Rijssen - 
Holten ligt het aantal per 100.000 inwoners op 21, in totaal werden daar ook 8 inwoners 
positief getest.   
 
In Dalfsen, Nunspeet en opnieuw Epe en Hattem werden geen positieve corona-tests genoteerd 
in het afgelopen etmaal.  
 
Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland is in het afgelopen etmaal met 1596 
toegenomen, meldt het RIVM. Dat zijn er 691 minder dan het weekgemiddelde, dat met dit 
nieuwe aantal op 2287 nieuw ontdekte coronabesmettingen per dag komt. 
 
Zaterdag lag het weekgemiddelde nog op 2441. Toen kwamen er na een aanpassing 2145 
nieuwe besmettingen bij, eerder werden er 2160 genoteerd. 
 
Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met drie, een dag eerder waren dit er negen. 
Dat wil niet zeggen dat al die mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt een 
tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Bron: De Stentor, 6 juni 
2021.  
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Het aantal nieuwe coronagevallen is in het afgelopen etmaal met 1596 toegenomen, meldt het 
RIVM. Dat zijn er 691 minder dan het weekgemiddelde, dat met dit nieuwe aantal op 2287 
nieuw ontdekte coronabesmettingen per dag komt. 
Gisteren lag het weekgemiddelde nog op 2441. Toen kwamen er na een aanpassing 2145 
nieuwe besmettingen bij, eerder werden er 2160 genoteerd. 
 
Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met drie, een dag eerder waren dit er negen. 
Dat wil niet zeggen dat al die mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt een 
tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. 
 
In totaal kwamen er de afgelopen week 16.012 nieuwe besmettingen aan het licht en waren 
er 57 overlijdens door corona. Een week ervoor stonden die aantallen nog op respectievelijk 
21.175 en 79. De signaalwaarde staat vandaag op 9,2, dat is 3,9 punt lager dan het 
gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (13,1). De signaalwaarde komt daarmee steeds 
dichter bij de 7, wat betekent dat er 7 besmettingen per 100.000 inwoners zijn. Daarboven 
gaan de 'alarmbellen' van de overheid rinkelen, omdat het hoge aantal besmettingen dan kan 
leiden tot veel ziekenhuisopnames. Bron: AD, 6 juni 2021.  
 
In de Nederlandse ziekenhuizen liggen maandag 993 coronapatiënten, blijkt uit de laatste 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de tweede dag 
op rij dat er minder dan duizend mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet houden. 

Op de intensive cares werden afgelopen etmaal zeven nieuwe patiënten met 
corona opgenomen. Omdat er acht mensen werden ontslagen of overleden, liggen er nog 343 
coronapatiënten op de ic's, één minder dan zondag. Ter vergelijking: precies een maand 
geleden, op 7 mei, werden nog 44 nieuwe coronapatiënten op de ic's opgenomen.  

 

De verpleegafdelingen namen afgelopen 24 uur 51 nieuwe coronapatiënten op, maar de totale 
bezetting daalde eveneens. Er liggen momenteel 650 mensen met Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt, in de klinieken. 
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Het afgelopen etmaal zijn er 1490 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor het eerst sinds 
15 september komt het aantal positieve tests in een etmaal onder de 1500 uit. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven 
dagen 15.445 meldingen van positieve tests gekregen. Dat komt neer op gemiddeld 2206 per 
dag, en ook dat is het laagste peil sinds september. 

Op maandag zijn er doorgaans minder nieuwe gevallen dan op andere dagen. Dat komt 
doordat minder mensen zich in het weekeinde laten testen. Vorige week maandag waren er 
meer dan 2000 positieve tests en de maandag daarvoor meer dan 2700. Bron: AD, 7 juni 
2021.  

Zes gemeenten in Oost-Nederland zonder nieuwe besmettingen: Nunspeet en Hattem zelfs al 
twee dagen ‘schoon’. 

Het aantal positieve tests in de Stentor-regio is de afgelopen 24 uur weer afgenomen. In totaal 
bleken 139 mensen besmet met corona, elf minder dan de dag ervoor. Nunspeet en Hattem 
vallen in positieve zin op: daar waren voor de tweede dag op rij geen nieuwe besmettingen. 

In totaal waren er de afgelopen 24 uur liefst zes gemeenten in de regio waar niemand positief 
testte. Behalve in Nunspeet en Hattem was dat ook in Heerde, Nijkerk, Zeewolde en 
Bronckhorst het geval. Epe en Dalfsen verdienen ook een vermelding met allebei slechts één 
nieuwe besmetting en nul in de 24 uur daarvoor. 

Oldebroek kleurt over het afgelopen etmaal als enige donker op de kaart, met een relatief hoog 
aantal van 29,6 positieve tests per 100.000 inwoners. In de praktijk komt dat echter neer op 
zeven besmettingen. Apeldoorn telde in de voorbije 24 uur 15 nieuwe coronagevallen, 
tegenover 8 in Zwolle en 6 in Kampen. Bron: De Stentor, 7 juni 2021. 

   

Open dag op naturistencamping De Wilgenborgh in Waverveen. Dirk van Amen (links, 60) 
staat al op de camping sinds begin mei samen met zijn vrouw. Hij is al 34 jaar naturist. Ook 
op de foto: Wim Henzen (57) is al zijn hele leven onbewust naturist, maar sinds 9 jaar lid van 
de NFN. © Marlies Wessels  
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‘Nakation’ is de nieuwe vakantietrend: ‘Arm of rijk, dik of dun, hier maakt 
het niets uit’ 
 
Vergeet de hippe Ibiza-camper of op de bonnefooi de rugzak ombinden. ‘Nakation’, lijkt een 
nieuwe vakantietrend. Naked dus, oftewel naaktrecreatie. Dat is in: 2,5 miljoen Nederlanders 
doen het wel eens. Merken ze daar ook wat van bij Naturistenvereniging De Wilgenborgh in 
Waverveen? Verslaggever Rosanne Kok nam een kijkje op de open dag.  
 
De Wilgenborgh is gevestigd aan de Proostdijerdwarsweg. Wie niet op de hoogte is van het 
bestaan, zal er niet zoveel van zien. Het terrein is aan het zicht onttrokken door hoge 
beplanting. Toch komen hier volop mensen; de Wilgenborgh biedt zeventig vaste 
campingplaatsen en vijftien losse plekken voor passanten.  Bron: De Stentor, 6 juni 2021. 
 

Horeca blij met verruiming coronaregels 

De horeca is blij met de verruimingen die gisteren zijn ingegaan, laat branchevereniging 
Koninklijke Horeca Nederland weten. De organisatie zegt 'alleen maar positieve berichten' te 
hebben ontvangen nu kroegen, strandtenten en restaurants binnen ook weer gasten mogen 
ontvangen. Ook vandaag is het door het zonnige weer overal druk. Wel merkt de organisatie 
op dat grote ondernemingen nog worstelen met het maximumaantal van vijftig gasten. ‘Bij 
slechter weer is het jammer dat er zo weinig mensen naar binnen mogen’, zegt een 
woordvoerster. 

Hoewel er door het heropenen van binnenhoreca meer mogelijkheden zijn, zoals het kunnen 
ontbijten in een hotel in plaats van op de kamer, hoopt de branche dat er binnenkort meer 
mensen binnen ontvangen kunnen worden.  Bron: AD, 6 juni 2021.  

 

In binnensteden, zoals hier in Breda, zijn hordes mensen op de been. © Pix4Profs/Edwin 
Wiekens  
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In het weekend van de vrijheid laat Nederland de coronaregels verder los 
 
In het weekend waarin bioscopen en musea de deuren weer openen, laten veel Nederlanders 
de teugels vieren. Binnensteden puilen uit en mondkapjes worden vaker vergeten. ‘Het is 
confronterend, zo gewoon als iedereen erbij loopt.’ 
 
Het centrum van Utrecht oogt zaterdag alsof de coronapandemie al lang en breed verslagen 
is. Drommen mensen zonder mondkapje bezoeken de markt op het Vredenburg, of pakken 
een terrasje aan de Oudegracht of op de Neude. De Vlaamse Annick Lambert kijkt er met 
verbazing naar: ‘Dit is beam me up scotty naar een andere wereld. Het is zó leuk om zoveel 
mensen in het gezicht te kunnen kijken. Je voelt de euforie en de opluchting.’ 
 
Annick Lambert is coauteur en partner van thrillerschrijver Toni Coppers. Samen zijn ze in 
Utrecht voor de uitreiking van de Nederlandse Thrillerprijzen. Waar ze in steden als Brussel, 
Mechelen en Antwerpen gewend zijn met een mondkapje op over straat te gaan, is Lambert 
getroffen door het Nederlandse straatbeeld. ‘Het is confronterend, zo gewoon als iedereen erbij 
loopt. Ik heb niet veel angst hoor, ik krijg er meer een vakantiegevoel van. Het is alleen vreemd 
dat het gewone zo raar is. Hoe lang zal het gewone ons blijven verbazen?’ 
 
Voor veel mensen voelt het aan als het weekend van de vrijheid. Eindelijk mogen de bioscopen 
weer de deuren openen. Hoewel de zalen nog maar vijftig bezoekers per keer mogen toelaten, 
zien tienduizenden mensen op zaterdag het Nederlandse epos De Slag om de Schelde of de 
comedy Judeska in da House van Jandino Asporaat. De producent van De Slag om de 
Schelde spreekt van ‘een droomopening’. 
 
Ook musea mochten zaterdag na lange tijd weer bezoekers toelaten. ‘Het moment van 
opengaan was echt fantastisch’, aldus gastconservator Stefan van Raay bij het Cobra Museum 
voor Moderne Kunst in Amstelveen. ‘De mensen die binnenkwamen, waren net zo blij als wij 
van het museum. Er was een wederzijds gevoel van opluchting. Het voelde als een feestje.’ 
 
Met de dalende coronacijfers - er liggen nog ‘maar’ duizend coronapatiënten in het ziekenhuis 
- kan het kabinet de samenleving weer stukje bij beetje openen. Maar met die vrijheid lijkt bij 
sommige Nederlanders een zekere nonchalance te sluipen in het naleven van de 
coronamaatregelen. Zo wordt het pompje met desinfectiemiddel vaker genegeerd. Mensen 
vergeten ook vaker dan voorheen hun mondkapje bij het winkelen, ziet Jumbo-
supermarkteigenaar Guy Buddelmeijer. ‘Die krijgen er dan één van ons.’   
 
Toch is het nog niet de tijd om alle maatregelen te laten varen, waarschuwt de Leidse 
hoogleraar klinische epidemiologie Frits Rosendaal. ‘We moeten niet de fout maken van vorig 
jaar. Toen zei het kabinet in juni: ‘prettige vakantie’ en hielden alle persconferenties op. Dat 
was naïef en fout. We lieten het die zomer helemaal los en in augustus maakte het virus 
meteen een comeback.’ 
 
Met inmiddels meer dan 10 miljoen vaccinaties staan we er anders voor dan vorig jaar, maar 
we zijn er nog niet, zegt Rosendaal. ‘Pas bij een vaccinatiegraad van 75 procent hebben we 
voldoende groepsimmuniteit opgebouwd om het virus op afstand te houden. Daar zitten we 
nog lang niet aan. Veel mensen hebben bovendien nog maar één prik gehad en zijn niet 
optimaal beschermd.’ 
 
Nu de regels uit het oog verliezen, zou alsnog een corona-opleving teweeg kunnen brengen, 
zegt de hoogleraar. ‘Dus blijft het opletten geblazen. Als mensen zonder mondkapje over de 
markt wandelen, dan schrik ik daar niet zo van. Maar iedereen moet wel een klein beetje 
verstandig blijven doen. Er kan meer dan er kon, maar er kan nog niet alles.’ 
 
Annick Lambert vraagt zich af of mensen zo nodig een stap terug kunnen doen, nu ze weer 
aan hun vrijheid hebben geroken. ‘Ik denk dat de deur opengezet is en dat het heel moeilijk 
gaat zijn die weer dicht te doen.’ Bron: AD, 6 juni 2021.   
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De musea zijn weer open! ‘Het was hier een dooie boel’ 
 
Eindelijk zijn ze weer open: de Nederlandse musea. Dit weekend ging de loper uit voor de 
terugkerende bezoekers. Verslag vanuit de musea in Leiden, die direct weer volstroomden. 
‘Het was hier een dooie boel.’ 
 
Groot is de kleurrijke bos bloemen die hij in zijn handen heeft. Die bos is voor het personeel 
van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, zegt Niek Braam, 64, technisch tekenaar uit 
Leidschendam. Het is bijna 10.00 uur op zaterdagochtend, de deuren gaan bijna open. En 
Braam: die kan niet wachten. Achter hem op de Leidse kade staan ook gezinnetjes, stellen, 
senioren en studenten in de rij. De sfeer is opgewonden: eindelijk gaan de deuren weer open. 
‘Ik woonde zowat in dit museum’, zegt Braam, die pertinent niet te laat wilde komen. ‘Ik ben 
een tijdje werkloos geweest. In die fase kwam ik hier pas écht ontzettend vaak.’ Inmiddels 
werkt hij weer. ‘En toch kom ik hier nog bijna elke week. Dit is zo’n machtige plek.’ Bron: AD, 
6 juni 2021.   

 

 

De musea mogen weer open. Hier in het Rijksmuseum voor Oudheden kunnen bezoekers de 
kunstschatten weer aanschouwen. © Marco Okhuizen  
 
 

Grote groepen jongeren zorgen voor overlast in de regio, politie roept 
ouders op alert te zijn: ‘We treden op waar nodig’ 
 
Jongeren hebben dit weekeinde op meerdere plaatsen in de regio voor overlast gezorgd. In 
Harderwijk, Apeldoorn en bij Emmeloord kwamen zij met honderden bij elkaar om feest te 
vieren. In Apeldoorn werden tientallen bekeuringen uitgedeeld, terwijl in Harderwijk - waar 
agenten klappen kregen - meerdere aanhoudingen werden verricht. 
 
In Harderwijk was het twee nachten op rij onrustig. Vrijdagavond verzamelden naar schatting 
zo’n driehonderd jongeren zich op het Strandeiland toen de horeca om 20 uur de deuren moest 
sluiten. Toen boa’s een einde aan de samenkomst wilde maken, verplaatste de groep zich naar 
een grasveld verderop. Uiteindelijk greep de politie kort na middernacht in en werd het rustig. 
Bron: De Stentor, 6 juni 2021. 
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Portugese premier is geïrriteerd omdat reizigers uit Portugal tien dagen 

in quarantaine moeten in VK 

De Portugese premier Antonio Costa heeft geïrriteerd gereageerd op het Verenigd Koninkrijk, 
dat reizigers uit Portugal vanaf dinsdag weer verplicht tien dagen in quarantaine te gaan na 
aankomst. Groot-Brittannië kondigde onlangs aan Portugal van de 'groene lijst' van landen te 
halen waarvoor geen quarantaineplicht geldt, terwijl het daar pas sinds enkele weken op 
stond. 

‘We kunnen dit instabiele systeem dat iedere drie weken verandert niet gebruiken’, zei Costa 
zondag. Het is niet goed voor degenen die hun vakantie plannen en niet voor de 
vakantiebranche, stelde hij. 

Costa zei dat Portugal met het Verenigd Koninkrijk in gesprek blijft om duidelijk te maken 
'dat het besluit niet gerechtvaardigd is' en om de economische schade ervan te benadrukken. 

De Portugese premier hoopt dat ook het Verenigd Koninkrijk deel gaat nemen aan het 
Europese systeem met coronapaspoorten, dat naar verwachting vanaf 1 juli ingaat. Zo'n 
coronacertificaat toont of een reiziger is ingeënt, negatief getest of is beschermd door 
antistoffen van een eerdere besmetting. Daarmee moet vrij reizen door Europa mogelijk 
worden. 

Sinds Portugal vorige maand versoepelingen heeft doorgevoerd van de coronamaatregelen, zijn 
de besmettingscijfers in het land licht toegenomen. Bron: AD, 6 juni 2021. 
 
 

Marokko gaat weer open voor internationale reizigers 
 
Marokko gaat vanaf 15 juni weer open voor internationale reizigers, nadat het lange tijd voor 
een groot deel afgesloten was van de buitenwereld. Reizigers uit Nederland mochten het land 
niet in en de Marokkaanse regering had alle rechtstreekse vluchten tussen Marokko en 
Nederland opgeschort. 
 
Vanaf 15 juni verwelkomen zowel de vliegvelden als de havens van het land weer buitenlandse 
en Marokkaanse reizigers verwelkomen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze 
moeten dan wel gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of een negatieve PCR-test kunnen 
tonen. 
 
Mensen die uit landen komen waar de besmettingscijfers nog hoog zijn of uit landen die geen 
betrouwbare gegevens kunnen overleggen, hebben naast een negatieve test ook een speciale 
vergunning nodig om Marokko in te komen. Welke landen dat zijn, is niet bekend. 
 
Marokko is sinds vorige maand bezig met het versoepelen van de coronamaatregelen. In het 
land zijn inmiddels zo'n vijf miljoen mensen volledig gevaccineerd, meer dan vijftien procent 
van de totale bevolking. Bron: AD, 6 juni 2021.  
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Ziekenhuizen hebben coronajaar financieel goed doorstaan  

Maakten ziekenhuizen zich vorig jaar nog ernstige zorgen over hun financiële gezondheid, nu 
blijkt dat ze het coronajaar opvallend goed hebben doorstaan. De jaarverslagen laten een 
gezond jaar zien, met in sommige gevallen betere prestaties dan in 2019, zo meldt het FD. 

De instellingen kregen te maken met een extreem zware belasting en moesten veel reguliere 
behandelingen uitstellen. Dat dwong hen extra steun te vragen van overheid en 
zorgverzekeraars. Met resultaat. 

Gemiddeld boekten 37 instellingen, samen goed voor 61 procent van de inkomsten in de 
sector, een winstmarge van 1,4 procent. Dat was evenveel als in 2019. De omzet steeg met 
5,5 procent. Aangezien Nederlandse ziekenhuizen geen winstoogmerk hebben, komen 
positieve resultaten ten goede aan de reserves. Bron: AD, 7 juni 2021.    

Ziekenhuizen hebben winst gemaakt 

De verwachting was dat de Nederlandse ziekenhuizen vorig jaar door de coronacrisis massaal 
in de rode cijfers zouden belanden, maar ondanks een flinke daling van het aantal 
behandelingen en opnames hebben ze in 2020 vrijwel allemaal winst gemaakt, stelt 
inkoopcoöperatie Intrakoop op basis van de jaarverslagen. 

Zevenendertig van de ziekenhuizen, goed voor eenenzestig procent van de sector, boekten 
vorig jaar een positief resultaat van 261 miljoen bij een omzet van 18,6 miljard. Met dank aan 
de compensatie door de overheid voor het omzetverlies en de extra kosten tijdens de 
coronapandemie is dit te vergelijken met het 'normale' productiejaar 2019.  

Wel wordt volgens Intrakoop duidelijk wat de impact is geweest van de 
zogeheten uitgestelde zorg op de productiecijfers: Het aantal eerste poliklinische bezoeken 
daalde met maar liefst 22,1 procent. Ook de klinische capaciteit (lees: het aantal bedden) 
daalde met 4,1 procent naar een totaal van 20.991 bedden. Bron: AD, 7 juni 2021.  

Corona trok zware wissel, maar Amphia en Bravis zijn financieel gezond 

Ondanks corona staan het Amphia en Bravis ziekenhuis er financieel goed voor. Evenals in 
2019 scoorde Bravis (Roosendaal en Bergen op Zoom) in 2020 een positief resultaat van 7,5 
miljoen euro. Amphia (Breda en Oosterhout) daarentegen sloot 2020 af met ruim 3 miljoen in 
de min, tegenover 14 miljoen in de plus in 2019. Die duikeling heeft echter niets te maken 
met de pandemie, maar alles met de kosten van nieuwbouw aan de Molengracht in Breda. 

Geen enkele reden voor paniek dus, aldus Amphia-woordvoerder Mark van Hassel in reactie 
op de maandag bekendgemaakte jaarcijfers 2020. Bron: BN De Stem, 7 juni 2021.  
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Race tegen de klok: honderdduizenden vaccinaties nog niet verwerkt in 

database coronapaspoort 

Honderdduizenden Nederlanders wachten nog op de registratie van hun coronavaccinatie in 
het centrale RIVM-systeem. Die is straks nodig om eenvoudig met het coronapaspoort op reis 
te kunnen. De Landelijke Huisartsvereniging maant het RIVM om snel met een oplossing te 
komen. 

Henk en Jet Van Weert uit het Brabantse Mierlo zijn allebei gevaccineerd tegen het 
coronavirus, Henk bij de GGD en Jet bij de huisarts. Ze gaven daarna ook toestemming om 
hun gegevens op te laten nemen in CIMS, de centrale vaccinatiedatabase van het RIVM. Maar 
toen ze pas in hun persoonlijke MijnRIVM-dossier controleerden of de prikken verwerkt waren, 
zagen ze de vaccinatie van Henk wel terug, maar die van Jet niet.   

‘Terwijl mijn vrouw al op 27 februari voor de eerste keer is gevaccineerd, en begin april voor 
de tweede keer’, vertelt Henk. ‘Onze huisarts vertelde dat er problemen zijn met het doorgeven 
van de vaccinaties vanuit hun informatiesysteem naar CIMS. Toen dacht ik: als dat bij ons 
het geval is, zal dat vast bij veel meer mensen zo zijn.’ 

Dat klopt. Vijf maanden na het begin van de Nederlandse vaccinatiecampagne heeft CIMS, 
voluit het Covid-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem, nog altijd te maken met grote 
achterstanden in de registratie. Volgens een woordvoerder van het RIVM zijn naar schatting 
nu 82,4 procent van de gezette prikken verwerkt in de centrale database. Op een totaal van 
bijna 10 miljoen vaccinaties betekent dat dat er een kleine 1,8 miljoen vaccinaties niet in het 
systeem staan. Vooral bij huisartsen en zorginstellingen zijn de problemen groot; slechts 
ongeveer 60 procent van de gezette prikken is daar al geregistreerd in CIMS, schat het RIVM. 
Bij de GGD gaat het een stuk beter. 

Een deel van de inentingen, zo'n 5 á 10 procent van de totale 10 miljoen, wordt niet verwerkt 
omdat mensen er geen toestemming voor hebben gegeven - registratie is niet verplicht. Maar 
voor de rest zijn er andere oorzaken. Soms loopt de administratie van huisartsen en 
zorginstellingen achter. Soms, zoals bij het echtpaar Van Weert, is er een probleem bij de 
communicatie tussen verschillende computersystemen. En soms is het gewoon ook niet 
duidelijk wat er misgaat, stellen betrokkenen. 

‘Er gaan meerdere zaken niet helemaal goed, het is een veelheid aan factoren’, zegt een 
woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). ‘Huisartsen maken gebruik van 
verschillende leveranciers voor hun praktijkinformatiesystemen, waarin ze de vaccinaties 
registreren. Al die leveranciers zijn al in gesprek geweest met het RIVM. Maar het lijkt erop 
dat het nog steeds niet goed loopt.’ 

De LHV is daar niet blij mee. ‘We willen graag dat deze problemen snel verholpen worden, dus 
daar proberen we ook echt druk op te zetten. Want veel mensen die zien dat hun vaccinatie 
niet in MijnRIVM verwerkt is, zullen de huisarts gaan bellen. Terwijl die er verder ook niet veel 
aan kunnen doen, en het bovendien al druk genoeg hebben.’ 

De achterstanden in CIMS zijn met name problematisch, omdat het ministerie van 
Volksgezondheid de gegevens per 1 juli wil gebruiken voor de Coronacheck-app, de 
Nederlandse naam voor het Europese coronapaspoort. Mensen hebben het bewijs dat ze 
volledig gevaccineerd zijn nodig om in die app een groen vinkje te kunnen krijgen. En dus 
dreigt een race tegen de klok. ‘Het zou fijn zijn als de vaccinaties van mijn vrouw verwerkt zijn 
als die app straks wordt ingevoerd, zodat we op vakantie kunnen’, zegt Van Weert. 

Voor mensen die geen toestemming hebben gegeven om hun vaccinatie in CIMS op te laten 
nemen of die problemen ondervinden met de registratie wordt door het ministerie overigens 
nog een ‘uitzonderingsproces’ ingericht. Maar minister Hugo de Jonge liet onlangs 
doorschemeren dat dat lang zou kunnen gaan duren. 
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Een RIVM-woordvoerder zegt dat er hard gewerkt wordt om alle problemen op te lossen. ‘Elke 
dag komen we ook weer een stapje verder. Maar het blijft soms echt zoeken naar de precieze 
oorzaak, het is een complex proces.’ Bron: AD, 7 juni 2021.    

Welk vaccin krijg ik? Wordt het gele boekje gestempeld? Dit moet je 

weten over de recordprikweken bij de GGD 

De komende vier weken zet de GGD Rotterdam-Rijnmond meer prikken dan ooit. Worden deze 
week op één dag nog negenduizend armen ontbloot, de komende week zijn dat er 14.500 per 
dag, een van de hoogste aantallen van Nederland. Een prikselfie om het te vieren à la premier 
Rutte kan niet, maar de GGD zet binnenkort wel borden neer voor een ‘kodakmomentje’. 

Hoe loopt het vaccineren in de Rotterdamse regio? 

‘We hebben nu elf  locaties open. Rotterdam-Crooswijk volgt donderdag en Hellevoetsluis en 
Lansingerland nog deze maand’, vertelt Danny Colijn, projectdirecteur bij de GGD Rotterdam-
Rijnmond. ‘Deze week prikken we rond de negenduizend mensen per dag. Volgende week 
maken we een grote sprong naar 14.500. Kijkend naar de leveringen van vaccins is dat het 
meeste wat we zullen doen per dag, al kunnen we nog meer.’ Vooralsnog lijkt de aangeboden 
hulp van de ziekenhuizen niet nodig. Bron: AD, 2 juni 2021.  

Uitbraak coronavirus in Guanzhou in het zuiden van China 

Inwoners van het Zuid-Chinese Guanzhou mogen, na een corona-uitbraak die de afgelopen 
dagen tientallen mensen trof, hun stad of de provincie Guangdong niet uit zonder een geldige 
reden en toestemming. Wie Guanzhou wil verlaten, moet een negatieve coronatest laten zien 
die niet ouder is dan 48 uur. 

De stad heeft ook restaurants gesloten, voert massatesten uit en verplicht het bewoners 
van risicowijken om thuis te blijven. Zeker twee districten in Guanzhou - dat achttien miljoen 
inwoners telt - zijn helemaal afgesloten van de buitenwereld. In de wijken zou 
de deltavariant van het coronavirus rondwaren. 

De mutatie die voor het eerst in India werd geconstateerd, zou besmettelijker zijn. Wie ermee 
besmet is, draagt meer virusdeeltjes mee maar vertoont langere tijd geen symptomen. In de 
stad is nog niemand overleden sinds de recente uitbraak, maar vandaag worden vier nieuwe 
besmettingen gemeld. Sinds 21 mei zijn er ruim honderd bewoners van Guanzhou besmet 
geraakt. Bron: AD, 7 juni 2021.  

GGD wil koerswijziging: ‘Als je meer geld in preventie stopt, liggen ic’s 

niet vol met mensen met overgewicht’ 

De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) pleiten voor een koerswijziging en willen een 
volgende gezondheidscrisis anders aanpakken. 

Dat blijkt uit verbeterplannen van de gezondheidsdiensten en een toelichting daarop van 
voorzitter van de GGD-koepelorganisatie André Rouvoet. ‘Als je meer geld in preventie stopt, 
hebben we geen ic’s die vol liggen met mensen met overgewicht. Dat is de lijn. Tijdens de 
coronacrisis hebben we gemerkt dat die mensen echt kwetsbaar zijn.’  Bron: AD, 7 juni 2021. 

Deventer Boekenmarkt opnieuw afgeblazen 

De Deventer Boekenmarkt wordt voor het tweede achtereenvolgende jaar afgelast. Het aantal 
mensen dat op het boekenfestijn afkomt, is niet te beheersen. ‘Om de pleinen in de stad met 
bouwhekken af te zetten en met toegang te werken: dan doen we het evenement geen recht’, 
zegt Deventer evenementenbaas Martijn Westerbrink. 

Het evenement dat traditiegetrouw in het eerste weekeinde van augustus is, trekt elk jaar 
meer dan honderdduizend bezoekers die vanuit het hele land vaak voor dag en dauw langs de 
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ruim 800 kramen in de binnenstad struinen. ‘Het is juist het meest rustige publiek. Daarom 
hebben we ook heel lang gewacht met een knoop door te hakken.’ Bron: De Stentor, 7 juni 
2021. 

 

  

Geboren in 1985 of 1986, dan kan ook jij vandaag online een afspraak maken voor het halen 
van je coronaprik. Later deze week valt ook de papieren uitnodiging op de mat, waarmee een 
telefonische prikafspraak kan worden gemaakt. In totaal zijn er ruim 239.000 
mensen geboren in 1985 en 1986. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. 
Bron: 7 juni 2021.   

Thailand is begonnen met massale vaccinatiecampagne 

Thailand is vandaag begonnen met de langverwachte massale vaccinatiecampagne. Het doel 
is om deze maand zes miljoen doses van het lokaal geproduceerde AstraZeneca- en het 
Chinese Sinovac-vaccin toe te dienen. De inentingen kwamen lastig op gang 
door achterblijvende vaccinvoorraden. In Thailand klonk kritiek dat de regering vooral op de 
in eigen land gemaakte vaccins leunt. 

‘De overheid zal ervoor zorgen dat iedereen word ingeënt', sprak premier Prayuth Chan-ocha 
bij zijn bezoek aan een vaccinatielocatie in hoofdstad Bangkok. Tegen het einde van het 
jaar moet 70 procent van de ruim 66 miljoen Thai zijn gevaccineerd. Tot nu toe hebben 2,8 
miljoen mensen, waaronder zwakkeren en gezondheidsmedewerkers, een eerste prik tegen het 
longvirus gehad. 
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Het land dat door strikte maatregelen vrij ongeschonden uit de pandemie leek te komen, 
kampt nu met een zware derde coronagolf. 80 procent van alle besmettingsgevallen heeft zich 
de afgelopen weken voorgedaan. De Thaise gezondheidsautoriteiten melden vandaag 2419 
nieuwe infecties en 33 overlijdens, waarmee de totalen op 179.886 en 1269 uitkomen. Bron: 
AD, 7 juni 2021. 

 

60-plussers die nog niet zijn gevaccineerd, kunnen dat de komende tijd alsnog doen. In totaal 
ontvangen de komende weken ongeveer 970.000 mensen een herhaaloproep. Eind juni valt 
de herhaaloproep bij de 60-64-jarigen - die geen prik met het vaccin van AstraZeneca wilden 
of kregen - op de mat, maar een online afspraak maken kan nu al. Al deze mensen krijgen bij 
de GGD's het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Coronaminister De Jonge laat via 
Twitter weten dat dit weekend al ruim 21.000 mensen een prikafspraak hebben gemaakt. 
Bron: AD, 7 juni 2021.   

Oekraïne is zwaarst getroffen landen in Europa 

De Oekraïne is met 2,22 miljoen coronabesmettingen en 51.215 sterfgevallen een van 
de zwaarst getroffen landen in Europa. Vandaag registreert het land het laagste aantal nieuw 
vastgestelde infecties sinds 9 juni vorig jaar: 535. Toen werden er 525 nieuwe besmettingen 
gemeld. Het aantal op maandag ligt doorgaans lager, omdat er minder testen worden 
afgenomen in het weekeinde. De afgelopen 24 uur werden 33 overlijdens ten gevolge van 
Covid-19 geregistreerd. Bron: AD, 7 juni 2021.  
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Op alle GGD-priklocaties wordt het gele vaccinatieboekje afgestempeld 

Op alle GGD-priklocaties wordt vanaf vandaag, indien gewenst, het gele vaccinatieboekje 
afgestempeld. Aanvankelijk kon dat niet in alle regio's - ingegeven door minister De Jonge die 
stelde dat het boekje geen geldig inentingsbewijs is als het op de coronaprik aankomt - 
maar vorige week werd de knoop doorgehakt. Ouderenbond ANBO drong daar op aan, omdat 
niet alle ouderen over een mobiele telefoon beschikken of er heel handig mee zijn. De gele 
boekjes, die al sinds jaar en dag door reizigers naar het buitenland worden gebruikt, 
vervangen het digitale vaccinatiebewijs niet. De CoronaCheck-app is naar verwachting vanaf 
juli klaar om aan te tonen dat iemand ingeënt is tegen het coronavirus. Bron: AD, 7 juni 2021. 

Alle middelbare scholen verplicht hun deuren te openen 

Alle middelbare scholen moeten vanaf vandaag verplicht hun deuren openen. Het is echter de 
vraag of alle scholen daartoe zullen overgaan. Bij de Inspectie van het Onderwijs zijn tientallen 
meldingen binnengekomen van scholen die de heropening niet zien zitten. De inspectie heeft 
nog geen duidelijk overzicht van hoeveel scholen wel helemaal open willen gaan en hoeveel 
dat niet zullen doen. 

De afgelopen week mochten scholen weer iedere dag hun leerlingen ontvangen, vanaf vandaag 
is dat verplicht. Een deel van de scholen vindt dat zo'n verandering aan het einde van het 
schooljaar te veel onrust veroorzaakt. 

Ook zijn er twijfels over de haalbaarheid van het preventief testen van een aanzienlijk deel 
van de leerlingen en leerkrachten. Zij zouden twee keer per week een zelftest moeten doen, zo 
heeft het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerd. 

Uit een rondgang van de NOS onder scholen kwam eerder naar voren dat het overgrote deel 
wel de deuren opent. Zo'n 9 op de 10 scholen zijn al volledig open, of zullen maandag 
opengaan. 7 procent van de ondervraagde scholen gaat niet helemaal open. Een deel daarvan 
zet het huidige lesrooster door; een ander deel schroeft het aantal fysieke lessen wel op, maar 
gaat niet helemaal terug naar de oude situatie. Enkele scholen twijfelen nog over wat ze gaan 
doen. Bron: AD, 7 juni 2021. 

 

© ANP — Aan leerlingen van het Amsterdams Lyceum worden zelftests uitgedeeld.  
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Duitsers vanaf 12 jaar komen in aanmerking voor vaccinatie 

Alle Duitsers vanaf 12 jaar komen vanaf vandaag in aanmerking voor een coronavaccin. 
Artsen verwachten dat mensen massaal zullen gaan proberen om een vaccinatieafspraak te 
maken. Ze roepen hun landgenoten op geduld te hebben als ze niet meteen aan de beurt 
komen. 

Artsenorganisaties hebben in de media gewaarschuwd dat niet iedereen direct geprikt kan 
worden. Er kunnen wachtlijsten ontstaan omdat naar verwachting niet voldoende vaccins op 
voorraad zijn om te voldoen aan de vraag. 

Duitsland werkte bij het vaccineren voorheen met een prioriteitssysteem. Bepaalde groepen 
kregen met voorrang toegang tot coronavaccins, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, werk of 
medische problemen. Aan dat systeem komt nu een eind en dat betekent dat vrijwel iedereen 
vanaf 12 jaar zich kan melden om ingeënt te worden.  Bron: AD, 7 juni 2021. 

Nederlanders snoepen meer in coronatijd, vooral chocola, winegums en 
drop 

Het vermoeden was er al, maar nu zijn er ook cijfers over het snoepgedrag in coronatijd. En 
wat blijkt: Nederlanders snoepen behoorlijk meer. Vooral aan chocola en drop geven ze meer 
geld uit dan vóór de pandemie, blijkt uit een onderzoek van ABN Amro, dat cijfers analyseerde 
van supermarkten, drogisterijen en pompstations. 

In 2020 groeide de omzet van chocola met zeven procent en die van drop en suikerwaren als 
zure matten, winegums en fruitgom met zes procent. In de eerste vier maanden van 2021 
deden consumenten er zelfs nog een schepje bovenop: voor zowel chocola als snoep werd een 
omzetgroei van 9 procent genoteerd. 

‘Dit is geen trend waar we blij mee zijn’, zegt Liesbeth Velema van het Voedingscentrum. 
‘Nederlanders zouden al meer volgens de Schijf van Vijf moeten eten; snoep en snacks vallen 
daarbuiten. Dus dit is een trend die de verkeerde kant op gaat.’ 

Tegelijkertijd heeft het Voedingscentrum vertrouwen dat het meer snoepen ook weer afneemt. 
‘We moeten dat natuurlijk zien, maar ik geloof dat met de versoepelingen mensen ook weer 
andere activiteiten ondernemen, en minder thuis zullen gaan snoepen.’ 

Dat er nu meer gesnoept wordt, is best opvallend. In de jaren voor corona werden 
Nederlanders zich namelijk steeds meer bewust van de negatieve gevolgen van suiker voor de 
gezondheid. Daardoor groeide de verkoop van drop en andere snoepsoorten amper nog. 

In het onderzoek van ABN Amro valt nog iets anders op: dat er flink minder pepermunt en 
verfrissende kauwgom verkocht worden. ‘We gaan minder uit, we zien minder collega's op de 
werkvloer, dus hebben we blijkbaar minder behoefte aan een frisse adem’, constateert 
onderzoekster Nadia Menkveld. Cloetta Holland - fabrikant van onder meer Sportlife en King 
- ziet een verkoopdaling van pepermunt en kauwgom oplopend tot bijna vijftien procent. 

In al deze cijfers zitten niet de verkopen van bijvoorbeeld de honderden chocoladezaken. Veel 
van deze winkels weten al een jaar niet wat ze meemaken: omzetstijgingen tot wel vijftig 
procent. Edwin Schref van een noten- en chocoladewinkel in Zeist zegt: ‘Ja, vijftig procent, 
dat is toch nauwelijks te geloven? De horeca was natuurlijk lange tijd dicht, mensen konden 
niet uit en zaten veel thuis te werken. Dan wil je het in huis toch aangenaam maken. Dat kan 
met chocola hè.’  
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Hoe komt het dat chocolade nog meer profiteert van corona dan bijvoorbeeld drop? Schref 
heeft daar wel een idee van: ‘Drop wordt toch meer in verband gebracht met suiker, denk ik. 
En u weet: chocola maakt in de hersenen het gelukshormoon phenylalanine aan, een stofje 
dat je simpelweg blij maakt. Dus als je je ongelukkig voelt door corona, is een reep chocola of 
een bonbon een mooie oplossing.’ 

Ook Rien de Koning, marktonderzoeker van More2Market, bevestigt dat het snoepen thuis 
enorm is toegenomen. ‘Met dertig procent. Daartegenover staat dat we in de trein, in de horeca 
en in pompstations juist een daling zien van twintig procent. Maar ja, dan hou je toch nog 
steeds tien procent groei over. De stijging zie ik vooral in supermarkten, speciaalzaken en 
chocoladewinkels.’ 

 

Het maken van pindarotsjes. NOS/Jeroen Schutijser 

Ook online profiteert enorm van de coronacrisis. Volgens ABN Amro is er vorig jaar 
zesenveertig procent meer snoep verkocht via internet en vijfenzeventig procent meer chocola. 
Met name chocoladerepen bleken populair. In 2020 werd er voor bijna twintig miljoen euro 
aan chocola verkocht bij de online-supers. 

Demissionair premier Mark Rutte zei het eerder dit jaar in een persconferentie: ‘We zijn 
gezamenlijk miljoenen coronakilo's aangekomen.’ Dat was waarschijnlijk naar aanleiding van 
een steekproef van het Voedingscentrum. Dat deed eind 2020 een representatief onderzoek 
onder 1200 Nederlanders. Daaruit bleek dat 17 procent ook echt was aangekomen. Deze 
mensen kregen er gemiddeld 2,8 kilo bij. 

‘Maar wat dit op lange termijn gaat betekenen, weten we nog niet echt’, aldus een 
woordvoerster van het Voedingscentrum.  
 

Snoepverkoop 

SNOEPVERKOOP SUPERMARKTEN, 
DROGISTERIJEN EN TANKSTATIONS 
(AANTAL STUKS) 

CHOCOLADE MINT KAUWGOM SNOEP 

In heel 2020 +4% -14% -14% +2% 
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SNOEPVERKOOP SUPERMARKTEN, 
DROGISTERIJEN EN TANKSTATIONS 
(AANTAL STUKS) 

CHOCOLADE MINT KAUWGOM SNOEP 

In de eerste 4 maanden van 2021 +3% -16% -7% +4% 

Bron: ABN-Amro/IRI 
    

Snoepverkoop 

SNOEPVERKOOP SUPERMARKTEN, 
DROGISTERIJEN EN TANKSTATION (IN 
EURO'S) 

CHOCOLADE MINT KAUWGOM SNOEP 

In heel 2020 +7% -9% -10% +6% 

In de eerste 4 maanden van 2021 +9% -14% -5% +9% 

Bron: ABN-Amro/IRI 
    

 

Bij Cloetta Holland - fabrikant van onder meer Red Band/Venco en King - stonden ze wel een 
beetje te kijken van de effecten van corona op hun verkopen. "Vooral het feit dat pepermunt 
en kauwgom zo daalde, dat vonden we wel verrassend. Maar ja, ik hoor ook dat er bijvoorbeeld 
minder haarshampoo wordt verkocht. Dus het kleinere aantal sociale contacten in coronatijd 
heeft blijkbaar gevolgen voor onze persoonlijke verzorging", aldus marketing-directeur Maaike 
Maagdenberg. 

Nu er meer versoepelingen aankomen, verwacht ze dat we langzamerhand weer richting 
normaal gaan: ’Dus dat er weer meer van onze producten verkocht worden in pretparken en 
bijvoorbeeld benzinestations.’ 

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren producten met minder suiker op de markt gebracht. 
Maagdenberg: ‘Dat is best ingewikkeld. Aan de ene kant moeten drop en kauwgom natuurlijk 
hartstikke lekker zijn, tegelijkertijd zien we de behoefte van de consument aan minder suiker, 
minder calorieën. Tot nu toe hebben we producten met dertig procent minder suiker, maar 
we willen nog verder. Het is hard werken om daarbij dezelfde smaak en structuur te 
behouden’. Bron: NOS, 7 juni 2021.  

Noorwegen gaat vaccinatieprogramma versnellen 

Noorwegen gaat zijn vaccinatieprogramma versnellen door de tijd tussen de eerste en 
de tweede vaccinatie te verkorten. Die gaat van 12 naar 9 weken, zegt het Noorse ministerie 
voor Volksgezondheid vandaag in een verklaring. Bron: AD, 7 juni 2021.   

 

Na Hongarije is Slowakije tweede Europese land dat vaccineert met 

Sputnik-V vaccin   

Na Hongarije is Slovakije sinds vandaag het tweede Europese land dat vaccineert met 
het Russische Sputnik- V vaccin. Er werd maandenlang gedebatteerd over de inzet van het 
coronavaccin, nadat de toenmalige premier Igor Matovic 200.000 doses van het goedje kocht 
om de vaccinatiecampagne wat vaart te bezorgen. 
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Matovic vroeg de coalitiepartners - die wilden wachten tot de EU het vaccin goedkeurde - 
echter niet om toestemming, wat ontaardde in een politieke crisis. De intentie was om twee 
miljoen doses van de Russen te betrekken. Een nieuw kabinet gaf afgelopen maand 
toestemming om Sputnik-V in te zetten bij hen die daar uitdrukkelijk om hebben gevraagd. 

In de noordelijke stad Zilina werden vandaag de eerste Russische prikken gezet. Het 
vaccinatiecentrum is een van de acht locaties waar met Sputnik-V wordt ingeënt en kan 
zo'n honderd injecties per dag toedienen. Igor Konik heeft het volste vertrouwen in het 
Russische vaccin. Hij kreeg vandaag als eerste een prik. 

‘Het is gemaakt door een bedrijf dat grote ervaring heeft met de ontwikkeling van vaccins', 
zegt de 57-jarige Slovaak. ‘Het feit dat het niet door Europa is goedgekeurd, wil niet zeggen 
dat het me niet beschermt.' Tot nu toe hebben zo'n vijfduizend van Igors landgenoten zich 
geregistreerd voor inenting met het Sputnik-Vvaccin. 

In Hongarije hebben inmiddels een miljoen mensen al twee prikken met het middel gehad. 
Dat is een kwart van het totale aantal volledig gevaccineerden. In Slovakije zijn tot dusver 1,8 
miljoen eerste doses met het Pfizer/BioNTech-, Moderna- of AstraZeneca-vaccin toegediend. 
950.000 personen kregen ook een tweede injectie. Bron: AD, 7 juni 2021.  

Moderna wil zijn vaccin toedienen aan Europese kinderen 

Ook Moderna wil dat zijn coronavaccin kan worden toegediend aan Europese kinderen van 
12 jaar en ouder. Het bedrijf heeft daarvoor toestemming gevraagd bij de toezichthouder, het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. 

Die waakhond keurde eerder het vaccin van Pfizer en BioNTech goed voor tieners. Meerdere 
Europese landen hebben inmiddels besloten om ook 12-plussers te 
vaccineren. Nederland wacht met een besluit tot de Gezondheidsraad er advies over heeft 
uitgebracht. 

Moderna heeft ook Canada gevraagd het vaccin goed te keuren voor kinderen, en in 
de Verenigde Staten zal die vergunning eveneens worden aangevraagd. 

Bij de laatste proeven kregen ongeveer 2500 kinderen van 12 tot en met 17 jaar oud het 
Moderna-vaccin toegediend. Niemand van hen liep het coronavirus op. Bovendien kregen 
ze geen ernstige bijwerkingen, het bleef beperkt tot onder meer hoofdpijn, vermoeidheid en 
pijn op de prikplek. Bron: AD, 7 juni 2021. 

Landelijke storing GGD 

GGD-systemen kampen vandaag met een landelijke storing, heeft een woordvoerder van 
koepelorganisatie GGD GHOR Nederland bevestigd naar aanleiding van berichtgeving 
door RTV Noord. Hierdoor zijn er bij priklocaties vertragingen ontstaan in het verwerken van 
gegevens.  Ook waren er door de storing bij een aantal vaccinatielocaties fikse wachtrijen, 
onder meer bij het Martiniplaza in Groningen en in de regio Rotterdam. 

Door de storing zijn bij een aantal vaccinatielocaties wachtrijen ontstaan, onder meer bij 
het Martiniplaza in Groningen. ‘Wat ik weet is dat in Amsterdam en Groningen mensen in de 
rij staan. Ik hoop dat mensen die voor vandaag een afspraak hadden staan geprikt kunnen 
worden', aldus de woordvoerster. 

De storing is volgens haar wel bijna opgelost. ‘Eind van de middag moet alles weer normaal 
werken. Er is opgeschaald omdat het heel erg druk is. Daardoor is er een storing ontstaan', 
zegt de GGD-woordvoerster.    
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De storing zat in het systeem waarin vaccinaties worden bijgehouden. ‘Het checkt of mensen 
een afspraak hebben staan. Ook komt het vaccinatiebewijs eruit gerold op het moment dat je 
gevaccineerd bent’, aldus de zegsvrouw. De storing was omstreeks 17.30 uur opgelost waarna 
alles weer normaal werkte en achterstanden weggewerkt konden worden. Bron: AD, 7 juni 
2021. 

 

Vanaf komende woensdag is het niet langer verplicht om in Brussel een mondmasker te 
dragen. Ook het alcoholverbod wordt vanaf woensdag opgeheven. Burgemeester Philippe 
Close van Brussel roept via Twitter op wel voorzichtig te blijven. Bron: AD, 7 juni 2021.    

 

Opkomst voor vaccinatie bij huisartsen boven zeventig procent 

Bij zo'n driekwart van de huisartsenpraktijken lijkt de opkomst voor de 
coronaprik daar boven de zeventig procent te zijn. Dat schat de Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV) op basis van wat zij van de huisdokters hoort. 

De opkomst loopt wel zeer uiteen. ‘Van 30 procent tot 95 procent en alles daar tussenin.' De 
organisatie heeft geen harde cijfers. Toch denkt de club dat bij een vijfde van de praktijken 
zelfs meer dan 90 procent opkomst was. In een paar procent van de praktijken is de opkomst 
echter slechts tussen de 30 en 50 procent. 

De geringe priklust van patiënten van bepaalde praktijken en in bepaalde wijken is wel 
zorgelijk, aldus de vereniging. ‘Hopelijk maken veel mensen daar gebruik van de mogelijkheid 
om zich alsnog te laten vaccineren.' Bron: AD, 7 juni 2021. 

New York gaat einde lockdown vieren met groots popconcert 

New York City is voornemens het naderende einde van de lockdown te vieren met een groots 
popconcert in Central Park. In een interview met de New York Times zei burgemeester Bill de 
Blasio dat het concert onderdeel is van een ‘Homecoming Week’, die de wereld moet laten zien 
dat de stad de pandemie achter zich heeft gelaten. 
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Het concert zal op 21 augustus moeten plaatsvinden op de vermaarde Great Lawn in het park, 
waar ooit onder anderen Carole King (1973), Elton John (1980) en Luciano Pavarotti (1993) 
voor honderdduizenden mensen optraden. 

De line-up voor de drie uur durende show zal bestaan uit acht ‘iconische’ sterren, van wie de 
namen nog niet bekend zijn. De stad laat de planning over aan de 89-jarige producer Clive 
Davis, bekend van samenwerkingen met onder anderen Bruce Springsteen, Aretha Franklin 
en Whitney Houston. Bron: AD, 7 juni 2021.  

Malta heeft voor het eerst in een jaar geen nieuwe coronabesmettingen 

geregistreerd   

Malta heeft gisteren voor het eerst in een klein jaar geen nieuwe coronagevallen geregistreerd, 
meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat was sinds 25 juli vorig jaar niet voorgekomen. 

Het kleine EU-land telt dankzij een voortvarend vaccinatieprogramma nog slechts 72 
ziektegevallen. Ongeveer driekwart van de half miljoen inwoners heeft minstens één 
vaccindosis gekregen, wat volgens gezondheidsfunctionarissen betekent dat het eiland 
groepsimmuniteit heeft bereikt. Ruim 235.000 inwoners zijn volgens het ministerie volledig 
gevaccineerd. 

Sinds maart vorig jaar heeft het eiland 30.571 gevallen van Covid-19 geregistreerd. Er zijn 419 
personen overleden na een besmetting met het coronavirus. Bron: AD, 7 juni 2021. 

In VK aantal coronabesmettingen op hoogste punt sinds januari 
 
In sommige delen van het Verenigd Koninkrijk staat het aantal coronagevallen op het hoogste 
punt sinds januari. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. 
 
De coronacijfers stijgen in zowat alle regio's van het noordwesten van Engeland, maar ook 
in Londen en Schotland. Bijna driekwart van de lokale regio's in het Verenigd Koninkrijk (283 
van de 380) ziet het aantal gevallen van Covid-19 op weekbasis stijgen. Dat is de grootste 
stijging sinds 6 januari. Het aantal ziekenhuisopnames klimt daarentegen langzaam. Op 3 
juni lagen 932 coronapatiënten in een ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk. Een week eerder 
was dat 867. 
 
Zowel het parlement in Westminster als de Schotse regering hebben het idee geopperd om de 
voorziene versoepelingen uit te stellen. In Engeland zijn de versoepelingen op 21 juni voorzien, 
maar minister van Volksgezondheid Matt Hancock liet zondag in een interview weten dat de 
regering ‘open staat voor een uitstel als dat nodig blijkt te zijn’. Bron: AD, 7 juni 2021. 

Bom, vleermuizen, corona en andere ellende kregen wegwerk A1 niet 
klein: snelweg bij Deventer is nu al klaar! 

De A1 is sinds vanochtend weer helemaal open, de verbreding naar 2x3 rijstroken tussen 
Deventer en Azelo is afgerond. Niet in 2028, zoals ooit voorspeld, maar al halverwege 2021. 
Het mag een klein wonder heten. Ondanks PAS, PFAS, corona, zeldzame vleermuizen en een 
enorme bom. 

Omgevingsmanager Tonny Arissen van Rijkswaterstaat staat bij Enter op de A1, waar de 
laatste zeshonderd meter asfalt over een paar minuten gedraaid wordt. ‘Hé’, zegt hij, ‘beginnen 
ze nu vanaf die kant?’ Soms loopt ’t inderdaad net even anders dan verwacht. In het klein, 
zoals nu. Of in het groot, want toen in 2013 werd besloten dat de A1 verbreed zou worden, 
was nog voorzien dat het karwei pas in 2028 klaar zou zijn. 

‘De provincies wilden niet zo lang wachten, het Rijk had er op dat moment geen geld voor over, 
dus kozen Gelderland en Overijssel ervoor een deel van het werk voor te financieren’, legt 
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Arissen uit. Het verklaart waarom de werkzaamheden een voor de buitenstaander wat 
onlogische volgorde kregen. 

Eerst een stuk tussen Rijssen en Deventer-Oost én een stuk tussen Deventer en Twello. 
‘Gelderland en Overijssel, die beide betaalden, wilden natuurlijk allebei een stuk in de eigen 
provincie gedaan hebben’, zegt Arissen. Het stukje er tussenin moest wachten, net als het 
deel dat sinds vanmorgen weer open is. Bron: De Stentor, 7 juni 2021. 
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Het bloemencorso gaat weer door dit jaar dus moeten er weer bouwlocaties komen. 
Buurtschap Markt is begonnen met het bouwen van hun locatie. © Pix4Profs/Jan Stads 

 
Doorwerken in Zundert met een ander ontwerp: ‘De wagen die we wilden 
is te groot en te complex’ 
 
De corsobouwers kunnen eindelijk weer de tent in. Nadat vorige week eindelijk de verlossende 
beslissing kwam het corso door te laten gaan, verrezen afgelopen weekend de bekende 
bouwtenten. 
 
Op zaterdagmiddag is een kleine groep mannen van buurtschap Markt een berg werk aan het 
verzetten. Met vereende krachten wordt de basis van de tent opgezet. Aan het hek hangt een 
bord met daarop de coronavoorschriften. Het zijn de inmiddels bekende regels die 
vergelijkbaar zijn met die van alle andere werkplaatsen in het land. Mondkapjes verplicht in 
de binnenruimte en thuisblijven bij klachten. Bron: BN De Stem, 7 juni 2021.   
 

Jubelstemming door daling in besmettingen: 'De verlossing is nabij’ 
 
Op straat is het weer ouderwets druk. De zon schijnt, de terrassen zitten vol. Nu het 
coronavirus steeds verder uit beeld raakt, verheugen we ons op de vakantie en het EK Voetbal. 
‘Laten we in het najaar een nationale feestdag organiseren en met zijn allen weer lekker veel 
te dicht op elkaar staan.’ 
 
Aan het einde van wat voor veel mensen als het coronabevrijdingsweekend voelde, kon 
Diederik Gommers zijn geestdrift niet meer verbergen. ‘Het is gewoon machtig. Een maand 
geleden kon je je dit niet voorstellen, toen hadden we nog een piek. En nu zijn we zestig 
procent gedaald, zowel met ziekenhuis- als met ic-opnames. In een maand!’ jubelde de 
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care zondagavond aan de 
talkshowtafel van Humberto Tan. Bron: AD, 7 juni 2021. 
 

Zomers weer houdt nog hele week aan: plaatselijk 27 graden 

 
Goed nieuws voor terrasliefhebbers: voorlopig gaat de zon nog niet weg. Tot en met het 
weekend kunnen we zomerse temperaturen verwachten. 
 
Na een natte maand mei, is de lente nu echt goed op gang gekomen. En voorlopig komt er nog 
geen einde aan het warme weer. Tot en met het weekend hebben we nog te maken met een 
hogedrukgebied, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. En daardoor krijgt de zon volop de 
ruimte. 
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Janssen: ‘Vandaag wordt het zo’n 23 tot 24 graden en blijft het droog, met slechts wat 
stapelwolken landinwaarts. Morgen is in feite een kopie van vandaag, enkel een graadje 
warmer. De komende dagen zal dat weer zich herhalen. Uiteindelijk kan het deze week 
plaatselijk de 27 graden aantikken. ’  

 

 
 

Kinderen spelen in het water. © ANP  

Omdat er een noordwestelijke wind waait, waarschuwt Janssen er wel voor dat de 
temperatuur op het strand nogal kan verschillen van die in het binnenland. ‘Aan zee en op de 
Waddeneilanden zal het een flink stuk koeler zijn.’ 

Voorlopig blijft het in elk geval droog. ‘Pas na het weekend zien we dat de grens tussen de 
warme lucht en de koude oceaanlucht in de buurt van ons land komt te liggen. Dat zou regen 
en onweer met zich meebrengen. Maar op dit moment is nog niet te zeggen of die grens boven 
Nederland, Duitsland of de Britse eilanden komt te liggen.’  Bron: BN De Stem, 7 juni 2021.    

Kinderen ernstig de dupe van personeelsproblemen bij 
Jeugdbescherming Gelderland 

Het hoge verloop van medewerkers in de jeugdbescherming is een groot probleem voor 
Jeugdbescherming Gelderland. De werknemers die wel blijven, krijgen veel voor hun kiezen. 
Bestuurder Arno Lelieveld ziet dat het grote personeelstekort grote gevolgen heeft voor de 
geboden zorg. 

Volgens Lelieveld hebben medewerkers in de jeugdbescherming het ‘druk in het hoofd met het 
leed dat je bij kinderen ziet’. ‘Dat gaat in je lichaam zitten.’ 

Zaterdag onthulde deze krant hoe groot de problemen zijn met het verloop bij de 
Jeugdbescherming. Onder meer door de zware werkomstandigheden vertrekt elk jaar een 
vijfde van het personeel. De gevolgen zijn groot, juist voor kwetsbare kinderen en ouders. 
Gelderland is hierin geen uitzondering. 
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‘Twee maanden terug dacht ik heel even dat bij ons het tij gekeerd was’, zegt directeur Arno 
Lelieveld van Jeugdbescherming Gelderland. ‘Er vertrokken nog amper medewerkers. Maar 
de laatste maanden zeggen toch weer veel mensen hun contract op.’ 

De reden is klip en klaar: de hoge werkdruk. Veel cliënten en te weinig tijd om alle zaken goed 
te behandelen. ‘Door de hoge werkdruk en het verloop zitten we nu in een vicieuze cirkel 
waarin steeds weer mensen vertrekken. Dat proberen we te doorbreken. Door meer te 
investeren in inwerkprogramma’s en in een open cultuur.’ 

Voor nu kan Lelieveld niet anders dan bevestigen dat de kwaliteit van zijn organisatie 
achteruit gaat. ‘Kwaliteit betekent in ons werk simpelweg: tijd voor de mensen vrijmaken. 
Maar die tijd hebben we vaak niet.’ 

En dat wreekt zich ook bij nieuwe collega’s. ‘Er is geen hbo-opleiding jeugdbescherming. 
Mensen hebben hier een collega nodig om te leren hoe het werkt. Ook daar is nog amper tijd 
voor.’ 
 
In het werkveld wordt flink geklaagd over de situatie. Sommige betrokkenen zeggen dat het 
personeel niet langer in staat is het werk goed te doen. Zijn de jeugdbeschermers nog wel in 
staat de juiste inschattingen te maken? 

Ja, stelt Lelieveld. ‘Maar natuurlijk lijdt de kwaliteit onder het verloop. Maar de kwaliteit gaat 
ook weer vooruit door de mensen die hier vanuit hun motivatie werken. Het is jammer dat dat 
zo weinig zichtbaar is: hoeveel jeugdbeschermers echt iets positief veranderen in levens van 
kinderen en de gezinnen er omheen.’ 

Hoewel Jeugdbescherming Gelderland er momenteel financieel solide voor staat, vraagt de 
instelling meer geld van gemeenten voor de zorg die ze leveren. Op hun beurt vragen 
gemeenten om meer geld van het Rijk. ‘Dit is echt nodig’, zegt Lelieveld. 

‘Maar, en ik moet altijd voorzichtig zijn als ik hierover spreek, als burger van Nederland denk 
ik ook: dit houden we niet vol. Er kan niet tot in lengte van dagen geld bij gepompt worden. 
En dus moeten we ook terug naar het gewone leven. Dat de zorg onderdeel is van gezinnen, 
families, en netwerken rondom de gezinnen zelf. 

Er zijn kinderen die eigenlijk niet per se professionele voogdij nodig hebben. Wij denken dan: 
als je een burgervoogd voor zo iemand vindt, dan verbind je mensen voor langere periode aan 
elkaar. Wij zijn uiteindelijk slechts passanten. En bovendien kost dat de samenleving veel 
minder geld.’ 

Op dit moment gaat de trend juist de andere kant op. Steeds vaker wordt een kind door de 
rechter onder toezicht geplaatst. Vooral vechtscheidingen zijn een groeiend probleem. 

Een van de andere grote worstelingen voor de jeugdbescherming is de schier oneindige lijst 
aan toezichthouders. ‘Het probleem is dat de ‘spelregels’ soms in plaats komen van het hogere 
doel: zorgen dat kinderen veilig opgroeien’, zegt Lelieveld. 

‘Een voorbeeld: wij moeten volgens de norm een plan van aanpak klaar hebben in zes weken 
nadat het kind bij ons onder toezicht is gesteld. Volgens onze methode doen we dat samen 
met de ouders, en daarom moeten we eerst goed contact hebben. En dus zeggen de 
jeugdbeschermers: Je mag best een plan binnen zes weken hebben, maar denk dan niet dat 
ik dat al met die ouders heb besproken. Die zijn nog zo in strijd met elkaar. Dat lukt simpelweg 
niet.’ 
 
Als de jeugdbeschermers er op dat moment voor kiezen eerst te investeren in de relatie met 
de ouders, overtreden ze in feite de regels, wat hen later een klacht van de cliënt zou kunnen 
opleveren. ‘Als we daarin iets meer voor het gezonde verstand kunnen kiezen in plaats van de 
regels, zou dat heel veel winst betekenen.’ 

Het grote personeelsverloop is al sinds jaren een belangrijk thema voor de cliëntenraad van 
Jeugdbescherming Gelderland. ‘Dat komt eigenlijk elke keer terug in onze besprekingen. 
Leden van de raad hebben er zelf ook mee te maken’, zegt voorzitter Tineke Nienoord. Bij teveel 
verloop komen er onzorgvuldigheden in het werk, stelt ze. ‘En als dat er teveel worden, dan 
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wordt het ongenoegen te groot bij de ouders. Dan gaan er klachten komen. En dat wreekt zich 
eigenlijk altijd. Het helpt de situatie van een kind eigenlijk nooit vooruit, een 
klachtenprocedure.’ 

In 2020 kreeg Jeugdbescherming Gelderland te maken met een flinke stijging in het aantal 
klachten die door de klachtencommissie gegrond zijn verklaard. Nienoord wijt dat voor een 
groot deel aan corona. Ze denkt niet dat het laatste jaar de kwaliteit achteruit is gegaan. ‘Maar 
tegelijkertijd houden we zorgen of er nog voldoende en bekwaam personeel is. Nienoord hoopt 
dat het de Jeugdbescherming lukt om structuren rond gezinnen te versterken, zodat een deel 
van het werk door de samenleving zelf gedaan kan worden. ‘Als het systeem rond een cliënt 
sterker is, neemt de druk op de professionele zorg vanzelf af. En die druk is echt hoog. Dat 
wordt wel eens vergeten. Hoe hard deze mensen werken. er gaat zo veel wél goed.’ 

Om de problemen in de jeugdbescherming te lijf te gaan, wordt vaak geopperd om 
verschillende organisaties nauwer te laten samenwerken, soms zonder vaste protocollen. In 
Ede wordt daar een proef mee gedaan en de resultaten zijn bemoedigend. Voor de proef werken 
de gemeente Ede, Jeugdbescherming Gelderland, pleegzorgorganisatie William Schrikker 
Groep, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming sinds 2019 nauw samen. 
 
‘Voorheen kwamen medewerkers van de betrokken organisaties los van elkaar over de vloer 
bij een gezin. Je hebt het dan al snel over zes of zeven mensen’, zegt directeur Arno Lelieveld 
van Jeugdzorg Gelderland. Daardoor moesten gezinnen keer op keer hun - soms heftige - 
problemen uitleggen en duurde het lang voor concrete hulp kon worden geboden. 
 
Sinds januari zijn 44 Edese gezinnen met deze nieuwe werkwijze geholpen, zegt wethouder 
Leon Meijer van de gemeente Ede. ‘Daarbij houden we ook rekening met de omgeving en het 
netwerk van kind en gezin, en werken wij zo lokaal en dicht bij huis als mogelijk.’ Bron: De 
Stentor, 7 juni 2021.  

 
 
Oehoe, foto Dick Te Pas   
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Spanje vier extra spelers opgeroepen in aanloop Europees 
kampioenschap 
 
Spanje heeft in aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal, dat vrijdag begint 
met Italië - Turkije, vier extra spelers opgeroepen. Bondscoach Luis Enrique deed dat naar 
aanleiding van een besmetting met het coronavirus van aanvoerder Sergio Busquets. 
Vooralsnog testen alle andere spelers na het voorval met de speler van Barcelona negatief. 
 
Het gaat om Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler 
(FC Valencia CF) en Brais Méndez (Celta de Vigo). Ze zullen dinsdag arriveren bij de selectie 
in Las Rozas, nabij Madrid. Ze zullen daar in een zogenoemde parallel-bubbel verblijven en 
ieder contact met de al aanwezige voetballers vermijden. Dit blijft zo totdat zeker is dat naast 
Busquets niemand het virus heeft opgelopen. Bron: AD, 7 juni 2021. 

 

 
 
© ANP — Het Nederlands elftal tijdens het officiele uitzwaai moment na afloop van de 
vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederland en Georgie.   
 

Amsterdam kleurt oranje 
 
Hoewel de coronamaatregelen ervoor zorgen dat het geen massaal feest wordt tijdens het EK 
voetbal, doet Amsterdam er wel alles aan om het feestelijk te maken. Zo wordt de gaststad 
van zeker drie en mogelijk vier wedstrijden van Oranje aangekleed met vlaggen en banieren en 
hoopt de gemeente dat de bewoners ook een steentje bijdragen om de stad oranje te laten 
kleuren. 
 
Activiteiten voor de 16.000 supporters die per wedstrijd de Johan Cruijff ArenA 
binnengaan, zijn er niet. ‘We organiseren als stad geen fanactiviteiten, dus er is geen fanzone 
of fanwalk’, zegt wethouder Simone Kukenheim (sport). ‘We vinden het niet verantwoord dat 
in deze huidige tijd te doen.’ 
 
Alle bezoekers die straks aanwezig willen zijn, moeten voldoen aan de dan geldende 
veiligheidsprotocollen en krijgen pas toegang tot het stadion op vertoon van een negatief 
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testresultaat. Via diverse kanalen worden de fans gewezen op de coronamaatregelen, zoals 
het vooraf testen (op de dag zelf), het dragen van een mondkapje en het houden aan de 1,5 
meter afstand. 
 
Oranje speelt zondag de eerste wedstrijd vanuit de ArenA tegen Oekraïne. Bron: AD, 7 juni 
2021. 
 

 

 © ANP 

Nederlandse benzineprijs bereikt hoogste stand ooit 

De benzineprijs in Nederland loopt steeds verder op. Volgens consumentenorganisatie 
UnitedConsumers bedroeg de adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) vandaag 1,905 euro. 
Daarmee is de benzineprijs uitgekomen op een nieuwe hoogste stand ooit. 

Ruim een maand geleden ging de prijs al voorbij het oude record van 1,895 euro per liter, van 
begin oktober 2012. De stijging van de benzineprijs hangt onder meer samen met wereldwijde 
ontwikkelingen op de oliemarkten. Door versoepelingen van de coronaregels gaan er steeds 
meer economieën weer ‘open’, wat de vraag naar brandstoffen stuwt.  

Voor diesel geldt momenteel een adviesprijs van 1,544 euro. Die brandstof was medio oktober 
2012 het duurst, met een adviesprijs van 1,558 euro. UnitedConsumers, dat sinds begin deze 
eeuw dagelijks de brandstofprijzen bijhoudt op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste 
oliemaatschappijen, stelt dat pomphouders kunnen afwijken van de adviesprijzen. 

Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de snelweg. Volgens 
prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij goedkope pompen in Nederland nog mogelijk om 
E10 voor minder dan 1,70 euro per liter te tanken. De Nederlandse benzineprijs bestaat voor 
een groot deel uit accijns. Dat is een vaste heffing die door de overheid is vastgesteld. Bron: 
AD, 7 juni 2021.  



131 

 

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: AD, 8 mei 2021. 

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 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. 

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’, 
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 240 liter meenemen. Zolang het 
maar bestemd is voor persoonlijk gebruik, verpakt in jerrycans tot 60 liter en deze niet lekken. 
Dat is opgenomen in het ADR, een Europees verdrag voor vervoer van gevaarlijke goederen 
over de weg. Maar: vervoert u 240 liter in jerrycans vanuit België naar Nederland, weet dan 
wel dat slechts 10 liter daarvan belastingvrij mag worden ingevoerd. 

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 2 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 
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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 50 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 12 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: AD, 9 mei 
2021. 

Waarom de benzineprijs gelijk blijft terwijl de olieprijs daalt 

Zeker nu het aantal landen in lockdown toeneemt, gaat de olieprijs onderuit. De automobilist 
merkt daar aan de pomp vooralsnog weinig van. 

In september kostte een vat Brent-olie, de meest verhandelde soort ter wereld, nog 46 dollar. 
Dat is teruggelopen naar 38 dollar. De dalende olieprijs heeft twee belangrijke oorzaken. Ten 
eerste stijgt het aanbod. ‘Libië is weer olie aan het exporteren. Dat land was een hele tijd weg 
als producent', zegt Hans van Cleef, senior energie-econoom bij ABN Amro. Verder blijken de 
olieproducerende landen die zijn verenigd in de Opec en Rusland zich niet zo goed aan de 
afgesproken productiebeperkingen te houden. Bron: AD, 9 november 2020.  

WHO vraagt producenten coronavaccins helft productie te geven aan 

COVAX 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vraagt de producenten van coronavaccins om de 
helft van hun productie dit jaar ter beschikking te stellen van COVAX. Daartoe heeft Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, de topman van de WHO, vandaag opgeroepen. Covax heeft als doel 
om lage- en middeninkomenslanden een gelijke toegang tot vaccins te bieden. 

Terwijl de vaccinatiegraad in de rijke landen erop vooruitgaat, komt het COVAX-
initiatief maar niet op kruissnelheid. Bovendien heeft India, de grootste leverancier van 
COVAX, de export van coronavaccins aan banden gelegd om de strijd tegen de epidemie die 
in het land stevig woedt, het hoofd te bieden. 

Op 4 juni heeft COVAX meer dan tachtig miljoen doses geleverd aan 129 landen. Dat is 
een stuk lager dan oorspronkelijk vooropgesteld. Daarom heeft de WHO rijke landen 
andermaal opgeroepen om vaccins te delen. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie richtte 
zich maandag ook rechtstreeks tot de coronaproducenten.  

‘Ik roep alle fabrikanten op om COVAX het recht van eerste weigering (dat wil zeggen dat de 
doses prioritair aan hen worden aangeboden, red.) te geven op nieuwe vaccinvolumes of zich 
ertoe te verbinden dit jaar vijftig procent van hun volumes ter beschikking van COVAX te 
stellen’, zei Ghebreyesus. 
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‘Ongelijke vaccinatie is een bedreiging voor alle landen, niet alleen voor degenen die over 
minder vaccins beschikken’, onderstreepte de WHO-topman. ‘De ongelijke verdeling van de 
vaccins heeft ertoe geleid dat het virus zich verder heeft kunnen verspreiden, waardoor het 
risico toeneemt dat er een variant opduikt die de vaccins minder effectief maakt.’ Bron: AD, 7 
juni 2021.  
 

Horeca: alternatieve Vierdaagsefeesten kunnen alsnog doorgaan 
 
Horecaondernemers in de Nijmeegse binnenstad vinden dat de gemeente in april te vroeg een 
streep door de Vierdaagsefeesten heeft gehaald. Nu de coronacijfers dalen en maatregelen 
verdwijnen, zien zij nog steeds mogelijkheden om over zes weken een feest te bouwen.  
 
De Vierdaagse zelf, het wandelevenement, werd in februari al geschrapt voor dit jaar. Het 
doorgaan van de Vierdaagsefeesten in de derde week van juli, in welke vorm dan ook, bleef 
nog lang boven de markt zweven. Maar in april werd ook hier een streep doorgehaald. ‘Veel te 
vroeg’, zegt horecaondernemer Khalid Oubaha nu. ‘Toen waren de coronacijfers nog heel 
slecht, maar inmiddels dalen ze heel snel.’ Ook coronamaatregelen worden nu in snel tempo 
versoepeld. Bron: DG, 7 juni 2021.  
 

Samenleving heeft versoepelingen coronaregels goed gevierd 
 
De samenleving heeft de versoepelingen van de coronaregels in het afgelopen weekeinde goed 
gevierd. Sterker nog: veel mensen gedragen zich alsof er al helemaal geen regels meer zijn, 
terwijl pas eind juni naar verwachting alleen de mondkapjesplicht en afstand houden nog 
voorgeschreven zijn. ‘Je houdt dat niet meer tegen, maar we blijven wel optreden tegen 
excessen’, zegt Hubert Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van 
Nijmegen. Het beraad maakt zich vooral zorgen over de groepsvorming.  
 
‘We zitten met zijn allen in een bus die steeds harder gaat rijden op weg naar een groene vallei. 
Maar we moeten wel op tijd op de rem trappen, om te voorkomen dat die bus net voor het 
einde een ravijn in rijdt’, aldus Bruls. Hij wijst erop dat het aantal besmettingen op dit moment 
hoger is dan in juni vorig jaar. ‘Dat moeten we serieus nemen, het is nog niet gedaan. Je moet 
er niet aan denken dat er zelfs lokaal of regionaal toch weer strengere regels nodig zijn.’  
 
Excessen zijn volgens de burgemeesters onder meer feestjes waar veel te veel mensen bij 
elkaar komen. Dat gebeurt volgens hen niet alleen onder jongeren, ouderen maken zich er 
ook schuldig aan. De voorzitters van de veiligheidsregio's houden ook de situatie bij het EK 
voetbal goed in de gaten, dat komend weekeinde begint. ‘We lopen nooit op de zaken vooruit, 
maar als tientallen mensen met elkaar op straat naar de tv gaan kijken moeten we wel 
handhaven. Afstand houden is echt nog erg belangrijk.’ Bron: AD, 7 juni 2021.  

Tsjechië opent grenzen voor toeristen EU-landen en Servië 

Tsjechië opent vanaf 21 juni de grenzen voor toeristen uit alle EU-landen en Servië. Dat 
kondigt minister van Volksgezondheid Adam Vojtech aan. De reizigers moeten aantonen dat 
ze een vaccin hebben gekregen, negatief zijn getest of genezen zijn. Het volstaat wanneer de 
eerste vaccinatie meer dan 22 dagen geleden is. 

De toeristische sector in Tsjechië had sterk te lijden onder de coronapandemie. Het aantal 
buitenlandse hotelgasten lag in 2020 ongeveer 75 procent lager dan in 2019.  Bron: AD, 7 
juni 2021.   

Gekkenhuis in Nieuwegein: GGD deelt 1200 vaccins uit na stroomstoring 

Gekkenhuis op de priklocatie van de GGD in Nieuwegein. Omdat vandaag door een 
stroomstoring 1200 vaccins van het merk Janssen zijn ontdooid, moeten die voor middernacht 
worden weggeprikt. En dat zorgde voor de nodige aanloop. 



134 

 

 
 
Nadat in allerijl medewerkers van de GGD zelf en van de Veiligheidsregio werden opgeroepen 
om te komen, bleven er nog honderden vaccins over. Vanaf 20.30 uur kon iedereen een prik 
met Janssen krijgen.   
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En dat nieuws ging sneller rond dan gedacht, zegt woordvoerder Lydia van der Meer. ‘Binnen 
staat het nu vol en ook buiten wachten nog honderden mensen. Het heeft geen zin meer om 
te komen, dat zorgt alleen maar voor teleurstellingen. We willen graag de vaccins op een goede 
manier opmaken, niet dat mensen daar ruzie over krijgen.’ Onder de spontane provaxers 
opvallend veel jongeren, zegt Van der Meer. ‘Het staat er vol mee.’ 

 

De stroomstoring volgde op een breuk in de waterleiding, waarna de priklocatie Nieuwegein 
vanmiddag tijdelijk dicht moest. Mensen met een afspraak werden omgeboekt naar een andere 
prikplek. Geen stroom betekende dat de vaccins in de koelkasten tijdelijk niet gekoeld werden. 

In overleg met het RIVM werd daarna besloten dat de vaccins voor middernacht op moesten. 
Van der Meer: ‘Toen hebben we contact gezocht met onze GGD-medewerkers en de 
medewerkers van Veiligheidsregio Utrecht. Die konden eerst een prik komen halen, maar er 
bleven nog zevenhonderd vaccins over. Na 20.30 uur was het: op is op.’ Bron: AD, 7 juni 2021. 

Staat Louisiana start met vaccinatie van kinderen vanaf 5 jaar 

De Amerikaanse staat Louisiana is maandag van start gegaan met de inenting van 
kinderen vanaf 5 jaar. Het gaat om een test om te zien of het Pfizer-vaccin ook voor jonge 
kinderen geschikt is.  

In het Ochsner Medical Center, net buiten New Orleans, werden de temperatuur en bloeddruk 
van de deelnemertjes gecontroleerd, en slijm en bloed afgenomen. Ten slotte kregen ze een 
injectie met het vaccin of een placebo. 

Ochsner is een van de 98 faciliteiten (ook in Finland, Polen en Spanje zijn testlocaties) waar 
de vaccinaties van jonge kinderen plaatsvinden. Families weten pas over zes maanden of hun 
kinderen daadwerkelijk met het vaccin zijn ingeënt. Op dat moment krijgen kinderen die een 
placebo hebben gekregen de kans om zich alsnog te laten vaccineren. 

Het Pfizer-vaccin werd op 10 mei al goedgekeurd voor kinderen van 12-15 jaar. Bron: AD, 7 
juni 2021. 
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© AP — De 7-jarige Russell Bright en zijn 5-jarige broertje Tucker doen mee aan de test in 
Louisiana 

Derde coronaprik nodig? Ziekenhuizen onderzoeken effect van 
vaccinaties bij kwetsbare patiënten 

Ziekenhuizen onderzoeken of kwetsbare patiënten meer prikken nodig hebben om goed 
beschermd te zijn tegen het coronavirus. Ze zien af en toe patiënten met een zwakke afweer 
opgenomen worden, terwijl ze gevaccineerd zijn. 

Meerdere ziekenhuizen constateren dat er ook mensen na twee vaccinaties zó ziek worden dat 
ze moeten worden opgenomen. ‘Maar dat zijn geen mensen die verder kerngezond zijn’, aldus 
Bram Goorhuis, coördinator van de corona-afdelingen van Amsterdam UMC en internist. Het 
gaat om patiënten met een zwakke afweer, bijvoorbeeld door een ziekte als leukemie of doordat 
ze medicijnen slikken die het afweersysteem platleggen, zoals na een niertransplantatie. Die 
patiënten bouwen met twee prikken onvoldoende bescherming tegen corona op.  

Artsen en wetenschappers onderzoeken nu welke mensen slecht op een vaccinatie reageren 
en bekijken of die patiënten meer dan twee prikken nodig hebben. ‘Het liefst willen we ook die 
patiënten goed beschermen. Het kan werken als we meer prikken aanbieden’, stelt Goorhuis. 

De ziekenhuizen doen onderzoek naar diverse groepen. Zo wordt van zo’n achthonderd 
mensen, onder wie meer dan vijfhonderd patiënten die voor een solide tumor (ontstaan in een 
orgaan of weefsel) chemo- of immuuntherapie krijgen, achtentwintig dagen na de tweede 
vaccinatie de afweerreactie gemeten. ‘Dan hopen we te zien welke patiënten geen goede 
respons hebben. Dat kan afhangen van de leeftijd, kankersoort en therapie. We weten het 
niet’, aldus Liesbeth de Vries, hoogleraar medische oncologie bij het UMC Groningen. 

Frankrijk heeft al besloten kwetsbare mensen met een slechte afweer een derde prik te geven. 
Uit onderzoek bleek dat slechts zeventien procent van deze patiënten na een eerste prik 
voldoende tegen corona is beschermd, na een tweede prik geldt dat voor vijfenveertig procent. 
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Daarom vinden de Fransen het noodzakelijk om deze mensen na vier weken een derde 
inenting te geven.  

Maastricht UMC onderzoekt alle besmette patiënten die na vaccinatie binnenkomen om er 
zeker van te zijn dat het ziektebeeld niet komt door een variant van het coronavirus. Tot nu 
toe blijkt dat echter niet het geval. ‘We konden constateren dat het gebeurde door onvoldoende 
immuunrespons bij patiënten met nog andere aandoeningen’, verklaart internist Coen 
Stehouwer. Het ziekenhuis waarschuwt dat het daarom nog steeds belangrijk is om de 
maatregelen na te leven. 

Al constateren de ziekenhuizen dat de vaccinaties bij de meeste mensen wél goed werken. Het 
aantal opnames daalt hard. Ziekenhuizen zien af en toe nog patiënten ernstig ziek worden die 
(pas net) hun eerste prik hebben gekregen en nog onvoldoende beschermd zijn. ‘Dit beeld past 
binnen de ‘foutmarge’ van studies naar vaccinaties, waarbij er geen honderd procent dekking 
is, maar wel een veel kleinere kans op opname’, zegt Annemarie Buntsma, woordvoerder van 
het Flevoziekenhuis. 

In het Maastricht UMC liggen ook enkele kwetsbare ouderen die hun vaccinaties al hebben 
gekregen. ‘Zij zijn boven de 85 en hebben vaak onderliggende aandoeningen, zoals hart- en 
longziekten. Ouderen hebben over het algemeen een verminderde reactie op de vaccinatie’, 
aldus internist-infectioloog Astrid Oude Lashof. 

Toch zijn de signalen volgens de ziekenhuizen voornamelijk positief. ‘We onderzoeken 
coronadoorbraken in verpleeghuizen en onder ons personeel. Die zijn er wel, maar die mensen 
hebben tot op heden milde klachten’, verklaart Corine Geurts van Kessel, arts-microbioloog 
van het Erasmus MC in Rotterdam. Bron: AD, 8 juni 2021.  

Totale willekeur bij uitnodiging coronaprik: gezonde mensen verrast, 
ernstig zieken teleurgesteld 

De uitnodigingen voor coronavaccinaties op basis van een ‘medische indicatie’ lijken totaal 
willekeurig verstuurd te zijn. Sommige patiënten krijgen tot hun stomme verbazing een 
uitnodiging terwijl ze amper iets mankeren, terwijl anderen doodziek zijn en maar niets horen. 
Patiëntenorganisaties noemen de gang van zaken ‘absurd’ en willen dat ziekenhuizen 
bijspringen.   

Mensen met ‘een medisch risico tussen 18 en 60 jaar’, oftewel degenen die op de lijst voor de 
griepprik staan, krijgen deze week een vaccinatie-uitnodiging. Huisartsen kunnen daar zelf 
patiënten aan toevoegen. Maar de ene huisartsenpraktijk blijkt daarin makkelijker dan de 
andere, waardoor willekeur ontstaat. 

Dat blijkt uit een rondgang van deze krant langs patiëntenorganisaties en experts. ‘Er zijn 
treurige gevallen van mensen die bijvoorbeeld volgende week starten met hun chemokuur 
tegen kanker, maar nog steeds geen inenting hebben gehad’, stelt Irene Dingemans  van de 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Bron: AD, 16 mei 2021. 

Vietnam vraagt inwoners financiële bijdrage om coronavaccins te kopen 

Vietnam vraagt zijn inwoners om een financiële bijdrage om coronavaccins te kunnen 
kopen. Het Zuidoost-Aziatische land van bijna honderd miljoen inwoners kampt met een 
besmettingsgolf en maar één procent van de bevolking is ingeënt. De Vietnamezen krijgen een 
'bedelberichtje' op hun mobiele telefoon. Soms meerdere. Het verzoek is om geld in een 
overheidsfonds te steken. 

Ambtenaren wordt zelfs gevraagd een dagloon in te leveren. De communistische regering wil 
dit jaar 150 miljoen doses veiligstellen voor 1,1 miljard dollar, zodat 70 procent van de 
bevolking een prik krijgt. In de begroting is slechts 630 miljoen dollar gereserveerd. 231.000 
mensen en organisaties hebben al gehoor gegeven aan de overheidsoproep en in totaal 181 
miljoen dollar gedoneerd. Bedrijven hebben 140 miljoen toegezegd. Bron: AD, 8 juni 2021.  
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Een joint in ruil voor coronaprik 

Een gratis joint in ruil voor een coronaprik: in de Amerikaanse staat Washington kan het. 
Gisteren werd daar het programma ‘joints for jabs’ (joints voor prikken) aangekondigd. Door 
de staat vergunde verkooppunten van marihuana mogen één voorgerolde joint geven aan alle 
21-plussers die voor 12 juli een eerste of tweede prik krijgen bij een vaccinatiekliniek. 
 
In de VS worden meer ‘lokkertjes’ gebruikt om mensen over te halen zich te laten vaccineren. 
Zo geven honkbalteams gratis tickets weg, kunnen inwoners van New Jersey een gratis 
biertje krijgen (Shot and a beer) en keert de staat West-Virginia honderd dollar uit aan 
jongeren die zich laten vaccineren. 

In de staat Washington kunnen brouwerijen, wijnmakers en restaurants al langer gratis 
drankjes aanbieden in ruil voor een vaccinatiebewijs. Ook zijn er prikkels zoals gratis 
sportkaartjes en geldprijzen. Bron: AD, 8 juni 2021. 

Mensen overleden alg gevolg van bijwerking vaccinatie 

Bijwerkingencentrum Lareb laat weten vier extra meldingen van trombose in combinatie met 
een laag aantal bloedplaatjes na een prik met het AstraZeneca-vaccin te hebben ontvangen. 
Tot nu toe zijn er twintig meldingen over de zeldzame maar gevaarlijke bijwerkingen van het 
vaccin binnengekomen. Drie mensen overleden. 

‘Het is niet bij al deze meldingen zeker dat het door het vaccin komt, maar er is wel een sterke 
verdenking dat het hier om deze specifieke ernstige bijwerking gaat’, volgens de woordvoerder 
van Lareb. Het gaat om 14 vrouwen en 6 mannen. Hiervan waren er 6 mensen tussen de 20 
en 40 jaar, 3 tussen 40 en 60 jaar en 11 personen ouder dan 60 jaar. 

De klachten ontstonden 7 tot 20 na de eerste vaccinatie met AstraZeneca. Sinds 8 april 
ontvangen vooral 60-plussers het AstraZeneca-vaccin. Ook bij het Janssen-vaccin staat de 
bijwerking 'trombose met trombocytopenie syndroom' in de bijsluiter, alleen zijn over het 
vaccin van Janssen nog geen meldingen ontvangen. 

Lareb meldt dat er 381 meldingen over overlijden na een coronavaccinatie zijn 
binnengekomen (301 met Pfizer) maar dat dit niet wil zeggen dat een bijwerking de oorzaak 
is. Volgens Lareb gaat het om 249 mensen van 80 jaar of ouder, 97 tussen de 65 en 79 jaar 
en 33 personen onder de 65 jaar. Van twee is de leeftijd niet bekend. 

Er kwamen bij Lareb bijna 70.000 meldingen over bijwerkingen binnen. 31.605 na inenting 
met AstraZeneca, 25.078 met Pfizer/BioNTech, 8052 met Moderna en 4931 met Janssen. Ze 
hebben betrekking op ongeveer 10,4 miljoen gegeven vaccins: 7,3 miljoen met 
Pfizer/BioNTech, 2,1 miljoen met AstraZeneca, 7000 met Moderna en 250.000 met Janssen. 
Bron: AD, 8 juni 2021.  

Mensen geboren in 1987 kunnen afspraak maken voor vaccinatie 

Ook wie in 1987 is geboren kan online een prikafspraak maken bij de GGD, laat 
coronaminister De Jonge via Twitter weten. 'Zegt het voort'. Er zijn ruim 223.000 mensen van 
dat 'bouwjaar'. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. Vanaf donderdag  valt 
ook de uitnodigingsbrief op de mat, waarmee telefonisch een afspraak gemaakt kan worden. 
Bron: AD, 8 juni 2021.  

In Pakistaanse deelstaat Sindh is vaccineren verplicht 

De Pakistaanse deelstaat Sindh, welke zo'n 48 miljoen inwoners telt en Karachi als hoofdstad 
heeft, stelt vaccineren verplicht. De coronamaatregelen zijn er onlangs na een lockdown van 
twee weken versoepeld, waardoor scholen, restaurants, winkels en markten, weer deels open 
zijn. Ook is de avondklok verkort en zijn de stranden weer toegankelijk. Organisaties, 
kantoren en bedrijven, krijgen nu twee weken de tijd om hun personeel in te laten enten. 
 
Na de inentingsperiode worden willekeurige controles uitgevoerd. Naast de verplichting tot 
vaccineren, hamert de regionale overheid erop dat het dragen van mondkapjes op publieke 
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plaatsen strikt zal worden afgedwongen. Ook zal worden toegezien op het houden van 
afstand en het frequent wassen van de handen. In Karachi blijven bedrijven verplicht twee 
dagen per week dicht, op vrijdag en zondag. Elders  mogen stadsbesturen zelf kiezen tussen 
vrijdag, zaterdag en zondag. Bron: AD, 8 juni 2021. 

Deel opbrengst Giro555 wordt besteed aan Suriname 

Een deel van de opbrengst van de Giro555-inzameling 'Samen in actie tegen corona' 
wordt besteed aan Suriname. De coronanood is daar hoog. Via Giro555 krijgt het land 
zuurstofapparaten, mobiele koelboxen en training voor zorgverleners. Ook komen er in 
Suriname voorlichtingscampagnes op radio, tv en sociale media om mensen te informeren 
over het belang en de werking van het vaccineren. Ook komt er hulp bij het transport van 
vaccins naar de binnenlanden. Eind mei was er via Giro555 bijna 5 miljoen euro opgehaald. 
De actie loopt nog steeds. Bron: AD, 8 juni 2021. 

Vaccinatiecampagne in Zuid-Korea schakelt naar hogere versnelling 

De vaccinatiecampagne in Zuid-Korea schakelt naar een hogere versnelling, zo blijkt uit de 
laatste cijfers. Gisteren werd het recordaantal van 857,000 prikken gezet. 16,4 procent van 
de Zuid-Koreanen heeft nu een eerste doses ontvangen, meldt het agentschap voor 
Ziektebestrijding en -Preventie. 

Het aantal dagelijkse besmettingen bleef ondanks het aantrekkende aantal vaccinaties de 
afgelopen weken stug tussen de 400 en 700 steken. Dagelijks contact tussen familieleden, 
vrienden en collega's, wordt nog steeds als voornaamste bron van besmetting gezien. Ook het 
nachtleven in hoofdstad Seoel wordt als zodanig aangemerkt. De overheid trok geplande 
versoepelingen daarom in. Bron: AD, 8 juni 2021. 

Lek in Chinees laboratorium mogelijk toch oorsprong coronavirus 

Een Amerikaanse overheidslaboratorium concludeert dat een mogelijk lek in een Chinees 
laboratorium in de stad Wuhan toch de oorsprong van het coronavirus kan zijn. De hypothese 
wordt als 'plausibel' aangemerkt en verdient volgens de onderzoekers 'nader onderzoek', 
schrijft de Wall Street Journal vandaag. 

Het viruslab in Wuhan, waar het coronavirus eind 2019 de kop opstak, wordt regelmatig als 
bron genoemd. Zowel door complotdenkers als deskundigen. Het WHO-team, met daarin de 
Nederlandse viroloog Marion Koopmans, dat een bezoek aan China bracht, kwam niet met 
bewijs voor de ontsnapping van het virus uit het lab. 

Het nationale Lawrence Livermore-laboratorium in Californië onderzoekt de stelling sinds mei 
vorig jaar. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwees naar de 
laboratoriumstudie in de nadagen van president Donald Trump, toen het onderzoek deed 
naar oorsprong van de pandemie. 

Lawrence Livermore baseert zijn conclusie op een genetische analyse van het coronavirus. Het 
Amerikaanse congres buigt zich opnieuw over de zaak, nu president Biden 
de geheime diensten opdracht heeft gegeven met een rapportage te komen over hoe het virus 
de wereld inkwam. Een lek in Wuhan is daarin één van twee scenario's. Bron: AD, 8 juni 
2021. 

COVID-19-vaccinatie zeer effectief: grote daling in aantal positieve 
testen, ziekenhuisopnames en overlijdens bij ouderen 

Thuiswonende 75-plussers zijn vanaf drie weken na de tweede prik voor 82 procent 
beschermd tegen een positieve coronatest. De bescherming tegen ziekenhuisopname vanaf 3 
weken na de tweede prik was 94 procent en tegen overlijden door het coronavirus ook 94 
procent. Bij zowel thuiswonende ouderen als verpleeghuisbewoners was, in de eerste acht 
weken na de start van het vaccinatieprogramma, een forse daling zichtbaar in het aantal 
positieve coronatesten, ziekenhuisopnames en overlijdens. Dit blijkt uit een analyse van 
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het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , nu er ruim vier maanden na de start 
van het vaccinatieprogramma voldoende gegevens beschikbaar zijn van ouderen. 

Sinds 26 januari 2021 worden mobiele thuiswonende ouderen gevaccineerd tegen COVID-19 
met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu  heeft berekend dat een volledige vaccinatie in deze groep het risico op een positieve 
coronatest vermindert met 82 procent. De bescherming neemt wat af met de leeftijd: bij 75-
59 jarigen is het 96%, bij 80-84-jarigen 87 procent en bij 85-plussers 72 procent, vanaf drie 
weken na de tweede dosis. 

Doordat veel mensen zich hebben laten vaccineren, was er acht weken na de start van de 
vaccinatiecampagne bij thuiswonende 85-plussers al een afname van 66% in het aantal 
positieve testen en 52 procent in het aantal overlijdens door COVID-19. Bij 
verpleeghuisbewoners was de afname in het aantal positieve testen en overlijdens nog groter 
(90% en 83%, respectievelijk). Bij het berekenen van deze afname is rekening gehouden met 
het verloop van de epidemie. 

Deze gegevens bevestigen dat COVID-19 vaccinatie bij ouderen goed beschermt tegen ernstige 
COVID-19. 

Het doel van dit onderzoek was te berekenen hoe goed het Comirnaty® (BioNTech/Pfizer) 
vaccin beschermt tegen COVID-19 bij thuiswonende 75-plussers. Ook is in dit onderzoek 
berekend hoe groot het effect van de vaccinatiecampagne in de eerste acht weken na de start 
was op het aantal positieve testen, ziekenhuisopnames en sterfte bij ouderen. 

Op 18 januari 2021 begon de COVID-19 vaccinatiecampagne voor ouderen in Nederland, 
waarbij verpleeghuisbewoners als eerst gevaccineerd werden. Tot en met 1 juni, heeft ruim 89 
procent van de thuiswonende 75-plussers ten minste één vaccindosis ontvangen.  

Thuiswonende 75-plussers zijn vanaf drie weken na de tweede prik voor 82 procent 
beschermd tegen een positieve coronatest. De bescherming tegen ziekenhuisopname vanaf 
drie weken na de tweede prik was 93 procent, en tegen overlijden door het coronavirus 97 
procent. Bron: RIVM, 8 juni 2021. 

Niet naleven mondkapjesplicht op perrons levert discussies op tussen 
conducteurs en reizigers 

Het niet naleven van de mondkapjesplicht op perrons en in treinen leidt vaak tot 
discussies tussen conducteurs en reizigers. Ruim de helft van treinconducteurs zegt agressie 
te hebben ervaren, blijkt uit gesprekken met meerdere van hen door nieuwssite NU.nl. Een 
rondgang van vakbond CNV bevestigt de signalen.  

Ook tussen reizigers onderling vinden geregeld discussies plaats over het wel of niet dragen 
van een mondkapje en het houden van voldoende afstand. Bijna driekwart van de 
ondervraagde conducteurs geeft aan dat reizigers er vaak geen begrip voor hebben dat er niet 
altijd afstand kan worden gehouden. 

‘Dat kan inderdaad wel eens voor confrontaties zorgen’, zegt een NS-woordvoerder over het 
handhaven van de coronamaatregelen. Eerder dit jaar meldde NS dat het aantal agressie-
incidenten richting het personeel was gedaald, maar dat stond niet in verhouding met 
de daling van het aantal reizigers tijdens de pandemie. 

Naarmate de regels langer duren, komt agressief gedrag vaker voor. Slechts een kwart van de 
conducteurs zegt bij hun werkgever melding te hebben gedaan van agressief gedrag. 
'Opvallend', noemt CNV-bestuurder Ike Wiersinga dat. ‘Uit de peiling blijkt dat er veel meer 
incidenten zijn. Die worden dus niet gemeld.' Bron: AD, 8 juni 2021. 
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Studentenintroductie in Breda, toen nog niemand van het coronavirus had gehoord. © Joyce 
van Belkom  
 

Het virus verdwijnt, Breda wil jongeren helpen naar het ‘nieuwe normaal’: 
‘Er is nu aandacht nodig’ 
 
Jongeren in Breda hebben flink afgezien tijdens de coronacrisis. Nu de pandemie in Nederland 
op zijn einde lijkt te lopen is het tijd om ‘mooie stappen te zetten naar het nieuwe normaal’. 
Daarom wordt het aantal activiteiten voor jongeren verder uitgebreid. Zo krijgen ze 
bijvoorbeeld een luisterend oor van burgemeester Paul Depla. 
 
Hoe ben je de coronaperiode doorgekomen? De burgemeester wil het graag weten. En welke 
mogelijkheden zijn er om op school te studeren en de begeleiding te verbeteren? Bron: BN De 
Stem, 8 juni 2021.   
 

Sterkere afweer na eerste vaccinatie AstraZeneca en tweede prik mat 
Pfizer 

Onderzoekers van de universiteit van het Duitse Saarland stellen dat mensen die na 
een eerste vaccinatie met AstraZeneca een tweede prik met Pfizer/BioNTech krijgen 
een sterkere afweer ontwikkelen dan na een tweede dosis AstraZeneca. De afweerreactie in 
het lichaam is zelfs nog iets beter dan wanneer iemand twee prikken van Pfizer krijgt, schrijven 
de wetenschappers in een voorlopige publicatie. 

Voor het onderzoek werden 250 mensen gevolgd, waarbij tussen de eerste en tweede prik 
negen tot twaalf weken zat. Sommigen kregen alleen AstraZeneca, anderen de combinatie. Er 
werd gekeken naar de hoeveelheid antistoffen bij de proefpersonen en naar de sterkte 
van de zogenoemde neutraliserende antistoffen, die vertellen hoe goed de antilichamen hun 
werk doen en voorkomen dat het virus de cellen binnendringt. 

Bij een dubbele dosis Pfizer zaten er tien keer zoveel antistoffen in het bloed dan na twee 
prikken met AstraZeneca. De combinatie gaf een nog beter resultaat dan een dubbele prik 
met Pfizer. Een dubbele Pfizer-prik of de combinatie van AstraZeneca en Pfizer zorgt voor een 
sterkere reactie van de T-cellen, die helpen bij de aanmaak van antistoffen en een ernstig 
ziekteverloop voorkomen. De Nederlandse Gezondheidsraad werkt nog aan een advies over 
het combineren van vaccins. Bron: AD, 8 juni 2021. 
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Na verwoestende brand én coronaklap bouwde Maurice in no-time een 
nieuwe onderneming op 
 
Ineens stond het leven van Maurice Bakx (39) op z'n kop. Maar dan niet zoals hij dat als 
kermisexploitant graag zag in zijn attracties. Vorig jaar ging eerst een groot deel van die 
attracties in vlammen op bij een brand in een loods, een maand later zette corona de rest stil. 
En toen ging bij de ambitieuze Willebrorder de knop om. ‘Stil zitten, dat kán ik helemaal niet.’ 
 
Dus ging hij aan de slag, met een nieuwe onderneming. Hij bouwde zestien busjes om tot 
ijscowagen en verkocht er twaalf. Vier rijden er door de regio voor hem. In maart en mei opende 
hij de eerste twee vestigingen van Sweetshop Piccolo, in zijn woonplaats Sint Willebrord en 
aan de Nieuwe Markt in Roosendaal, waar hij meer dan ijs verkoopt. Bron: BN De Stem, 8 
juni 2021.  

 

  

Maurice Bakx stampt in no-time een zoete onderneming uit de grond, nadat zijn kermisbedrijf 
kapotging door een brand en corona. Hij bouwde onder meer 16 ijscotrucks. © 
Pix4Profs/Tonny Presser  
 

Vaccinatiebereidheid in Gelderland stijgt, maar Noord-Veluwe blijft 
achter 

Bijna negen op de tien inwoners van de GGD-regio Noord- en Oost-Gelderland wil zich laten 
vaccineren tegen het coronavirus. Alleen de Noord-Veluwe wijkt af met 77 procent van de 
inwoners die positief staat tegenover de prik.  

Het percentage bewoners van deze regio dat zich wil laten vaccineren is opnieuw toegenomen, 
blijkt uit de coronapeiling die de GGD Noord- en Oost-Gelderland eind mei hield. In november 
stond 51 positief tegenover de prik, in februari steeg het percentage naar 79 procent en in mei 
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is 89 procent bereid zich te laten vaccineren. Ook is het percentage dat twijfelt over vaccinatie 
gedaald van 14 procent in februari naar 5 procent. Bron: De Stentor, 8 juni 2021.  

 

 

Het coronadashboard van de overheid meldt dat er tot nu toe ongeveer 10,6 miljoen 
prikken gezet. Het gaat daarbij om eerste én tweede vaccinaties. Naar schatting krijgen elke 
minuut 234 Nederlanders een coronaprik. Gemiddeld momenteel 168.630 per dag. Bron: AD, 
8 juni 2021.   

Besmettingscijfers blijven dalen 

De besmettingscijfers blijven rap dalen. Het aantal positieve coronatesten lag afgelopen week 
dertig procent lager dan een week daarvoor.   

In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
14.397 positieve coronatesten, het laagste aantal sinds september. Op de intensive cares 
werden volgens voorlopige cijfers nog maar 50 opnames gemeld. Dat is meer dan een halvering 
ten opzichte van de week daarvoor. 

In de vorige weekrapportage noteerde het instituut 20.608 besmettingen. Dat was ook al 18 
procent minder dan een week daarvoor. In alle leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen 
verder gedaald. Ook onder jongeren, van wie er veel sinds vorige week maandag weer dagelijks 
naar hun middelbare school mogen.  

Afgelopen week was 7,2 procent van de testen bij de GGD positief. Dat was een week eerder 
nog 9 procent. 
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Ziekenhuizen namen volgens voorlopige cijfers in een week tijd 380 nieuwe patiënten op met 
Covid-19, 153 minder dan de week ervoor. Dat is een daling van 29 procent. De 
ziekenhuiscijfers die het RIVM wekelijks opgeeft, zijn op het moment van rapporteren nog niet 
helemaal compleet. 

Volgens berekeningen van het instituut is het zogeheten reproductiegetal wel een fractie 
gestegen, tot 0,90. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 
90 anderen besmetten. Afgelopen vrijdag stond het op 0,86. Het RIVM kijkt twee weken terug 
in de tijd om dit cijfer te bepalen. Heel actueel is het dus niet. 

De sterfte door corona neemt intussen ook nog steeds verder af. Het RIVM registreerde 
afgelopen week 63 aan corona gerelateerde sterfgevallen, een week eerder waren dat er 66. 

Het RIVM blijft benadrukken dat het belangrijk is dat mensen zich laten vaccineren én zich 
aan de basismaatregelen blijven houden. ‘Ook na vaccinatie is er nog een kleine kans dat je 
ziek kunt worden. Er zijn nu bijna 11 miljoen vaccinaties gezet, maar slechts 1 op de 5 mensen 
in Nederland is helemaal gevaccineerd’, waarschuwt het instituut. Bron: AD, 8 juni 2021. 

Reisadvies voor meerdere landen gaat van oranje naar geel 

Het reisadvies voor meerdere landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk en een groot deel van 
Italië, gaat deze week van oranje naar geel. Dat melden ingewijden naar aanleiding van 
berichtgeving van De Telegraaf.  

Het ministerie van Buitenlandse Zaken komt nog deze week met een aanpassing van het 
advies, aldus de bronnen. Onder meer het zuidelijke deel van Italië blijft nog op oranje, is de 
verwachting. 

Code geel betekent dat niet-noodzakelijke reizen weer zijn toegestaan, dat na terugkeer geen 
coronatest nodig is en mensen ook niet in quarantaine hoeven. Bron: AD, 8 juni 2021.  

Tweede Kamer wil voor 1 september weten welke maatregelen nog nodig 
zijn 

De Tweede Kamer wil voor 1 september weten welke basismaatregelen nog nodig zouden 
zijn als de coronacrisis in de volgende fase komt. Die zogeheten endemische periode treedt in 
als het virus wel rondwaart - zoals andere infectieziekten - maar het risico om er ernstig ziek 
van te worden of eraan te overlijden veel kleiner is dan nu nog het geval is.   

De hele Kamer steunde een motie van SGP en D66 die het kabinet oproept deze zomer 
helderheid te geven, zodat ze er snel over kan debatteren. Het gaat onder meer om het dragen 
van mondkapjes, 1,5 meter afstand houden en het veelvuldig testen om de ziekte op te sporen. 
Het kabinet moet daarover advies aanvragen van ethici en andere deskundigen, vindt de 
Kamer.  

Verder wil de Kamer dat het kabinet samen met het Veiligheidsberaad bekijkt of op terrassen 
honderd bezoekers kunnen worden toegestaan, in plaats van de huidige vijftig. Ook moeten 
er mobiele prikbussen worden ingezet in wijken waar mensen minder bereid zijn om zich te 
laten vaccineren. Bron: AD, 8 juni 2021.  

Met het einde van lockdown in zicht, wint Indiase coronavariant terrein 
in Verenigd Koninkrijk 

Wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk maken zich grote zorgen over het oprukken van 
de zogenaamde ‘Indiase variant’ van het coronavirus. Het beloofde einde van de lockdown op 
21 juni wordt uiterst onzeker. 
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Premier Boris Johnson wil officieel niets weten van uitstel van het schrappen van de laatste 
coronabeperkingen op 21 juni, maar komt onder steeds grotere druk te staan om het Verenigd 
Koninkrijk langer in een halve lockdown te houden. Wetenschappers maken zich ernstige 
zorgen over het oprukken van de ‘Indiase variant’ van het virus, die besmettelijker en 
hardnekkiger is dan eerdere mutaties. 

Professoren Chris Whitty en Patrick Valance waarschuwden de regering voor de gevolgen als 
Johnson vasthoudt aan ‘Freedom Day’. Zonder vertraging van minimaal twee weken vrezen 
ze dat de ziekenhuizen opnieuw gaan vollopen. Hun schets van een aanstaande ramp zorgde 
volgens aanwezigen tot een behoorlijk bedrukte stemming. Het doemscenario van een nieuwe 
golf kwam wel op een vreemd moment. Bron: AD, 8 juni 2021.  

Britse gezondheidsautoriteiten hebben maatregelen genomen tegen 
verspreiding Delta virus 

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben vandaag maatregelen genomen tegen de verdere 
verspreiding van de zogeheten deltavariant van het coranavirus. Deze mutatie dook voor het 
eerst op in India en krijgt nu ook het Verenigde Koninkrijk steeds meer in haar greep. In de 
regio Manchester en delen van Lancashire is momenteel de situatie het zorgelijkst.  

De daar getroffen maatregelen behelzen onder meer het opvoeren van de testcapaciteit, 
brononderzoek, isolatie en maximalisering van de inentingscampagne, zei 
Volksgezondheidsminister Matt Hancock in The Guardian. Militairen gaan daarbij helpen. In 
de grootste risicogebieden keert ook regelgeving voor niet noodzakelijk reisverkeer terug. 

In brandhaard Bolton, ten noordwesten van Manchester, werd vorige maand het dragen van 
een mondkapje op middelbare scholen alweer verplicht gesteld en reisbewegingen beperkt. 
Daardoor daalde daar het aantal nieuwe besmettingen. Elders in Greater Manchester en 
Lancashire worden er echter in toenemende mate infecties vastgesteld, reden om nu ook daar 
in te grijpen. Bron: AD, 8 juni 2021.  

EMA volgende maand klaar met beoordeling Moderna vaccin voor tieners 

De Europese toezichthouder EMA voor vaccins wil volgende maand klaar zijn met 
de beoordeling van het coronavaccin van Moderna voor tieners. Moderna heeft gevraagd of het 
middel, dat al is goedgekeurd voor volwassenen, ook kan worden toegediend aan 12- tot 17-
jarigen. 

Zodra het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam bekend is, 
is het aan de Europese Commissie om groen licht te geven voor het prikken van kinderen met 
het Moderna-vaccin. Vervolgens is het aan de lidstaten zelf, waaronder Nederland, om te 
beslissen of kinderen inderdaad dat vaccin krijgen. 

Het EMA keurde eerder het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goed voor alle kinderen van 
12 jaar en ouder. In meerdere EU-landen zijn kinderen ook al gevaccineerd met dat middel. 
Nederland wacht op een advies van de Gezondheidsraad. Bron: AD, 8 juni 2021. 

Risiconiveau veiligheidsregio’s naar beneden bijgesteld 

Nu het aantal coronagevallen blijft dalen, is het risiconiveau in de meeste veiligheidsregio's 
naar beneden bijgesteld. Zes regio's zitten vanaf vandaag in de categorie Zorgelijk, het een na 
laagste niveau. Elf regio's hebben de status Ernstig en in acht regio's is de situatie nog Zeer 
Ernstig.  
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Groningen, Drenthe, IJsselland, Kennemerland en Zuid Limburg zijn van Zeer Ernstig naar 
Zorgelijk gegaan, dus twee stappen omlaag. Gooi en Vechtstreek heeft nu ook het niveau 
Zorgelijk, maar die regio stond op Ernstig. 

In elf regio's ging de situatie van Zeer Ernstig naar Ernstig, dus van stap 4 naar stap 3. Dit 
zijn Friesland, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid, Utrecht, Amsterdam-
Amstelland, Noord-Holland Noord, Hollands Midden, Zeeland, Midden- en West-Brabant en 
Limburg-Noord. Sommige regio's stonden al sinds oktober op het hoogste alarmniveau. 

Zaanstreek-Waterland is de enige regio waar het risiconiveau is aangescherpt. Volgens het 
coronadashboard van de overheid geldt daar nu Zeer Ernstig, terwijl dit juist Ernstig was. Het 
aantal positieve tests daalt weliswaar, maar het aantal ziekenhuisopnames is er gestegen, en 
dat gaf de doorslag, aldus het ministerie van Volksgezondheid. 

Zeven regio's zijn op het hoogste niveau blijven staan. Dat zijn Haaglanden, Rotterdam-
Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Gelderland-Midden, Twente, Brabant-Noord en Brabant-
Zuidoost. 

Voor het bepalen van de risiconiveaus is gekeken naar de cijfers tussen 31 mei en 6 juni. Bij 
de laatste update hadden 23 van de 25 regio's het niveau Zeer Ernstig en twee Ernstig. Bron: 
AD, 8 juni 2021.   

 

Reisadvies van oranje naar geel 

Het reisadvies voor meerdere landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk en een groot deel van 
Italië, gaat deze week van oranje naar geel. Dat melden ingewijden naar aanleiding van 
berichtgeving van De Telegraaf. 
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Het ministerie van Buitenlandse Zaken komt nog deze week met een aanpassing van het 
advies, aldus de bronnen. Onder meer het zuidelijke deel van Italië blijft nog op oranje, is de 
verwachting. 

Code geel betekent dat niet-noodzakelijke reizen weer zijn toegestaan, dat na terugkeer geen 
coronatest nodig is en mensen ook niet in quarantaine hoeven. 

De meeste landen in de wereld staan nog op oranje. De Caribische eilanden Saba en Sint-
Eustatius staan als enige op groen. Code geel geldt nu onder meer voor Aruba, Bonaire, 
Curaçao, Sint-Maarten, Finland, Malta, Portugal, Griekse eilanden, Ierland en IJsland. Bron: 
AD, 8 juni 2021.  

Update RIVM 

De besmettingscijfers blijven rap dalen. Het aantal positieve coronatesten lag afgelopen week 
30 procent lager dan een week daarvoor.   

In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
14.397 positieve coronatesten, het laagste aantal sinds september. Op de intensive cares 
werden volgens voorlopige cijfers nog maar 50 opnames gemeld. Dat is meer dan een halvering 
ten opzichte van de week daarvoor. 

In de vorige weekrapportage noteerde het instituut 20.608 besmettingen. Dat was ook al 18 
procent minder dan een week daarvoor. In alle leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen 
verder gedaald. Ook onder jongeren, van wie er veel sinds vorige week maandag weer dagelijks 
naar hun middelbare school mogen.  

Afgelopen week was 7,2 procent van de testen bij de GGD positief. Dat was een week eerder 
nog 9 procent. 

Ziekenhuizen namen volgens voorlopige cijfers in een week tijd 380 nieuwe patiënten op met 
Covid-19, 153 minder dan de week ervoor. Dat is een daling van 29 procent. De 
ziekenhuiscijfers die het RIVM wekelijks opgeeft, zijn op het moment van rapporteren nog niet 
helemaal compleet. 

Volgens berekeningen van het instituut is het zogeheten reproductiegetal wel een fractie 
gestegen, tot 0,90. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 
90 anderen besmetten. Afgelopen vrijdag stond het op 0,86. Het RIVM kijkt twee weken terug 
in de tijd om dit cijfer te bepalen. Heel actueel is het dus niet. 

De sterfte door corona neemt intussen ook nog steeds verder af. Het RIVM registreerde 
afgelopen week 63 aan corona gerelateerde sterfgevallen, een week eerder waren dat er 66. 

Het RIVM blijft benadrukken dat het belangrijk is dat mensen zich laten vaccineren én zich 
aan de basismaatregelen blijven houden. ‘Ook na vaccinatie is er nog een kleine kans dat je 
ziek kunt worden. Er zijn nu bijna 11 miljoen vaccinaties gezet, maar slechts 1 op de 5 mensen 
in Nederland is helemaal gevaccineerd’, waarschuwt het instituut. Bron: AD, 8 juni 2021. 

IJsselland maakt reuzesprong op risicokaart, ook niveau in Gelderland en Flevoland 
bijgesteld. In de veiligheidsregio IJsselland is het risiconiveau bijgesteld van ‘zeer ernstig’ naar 
‘zorgelijk’. Het gaat zo goed met de daling van het aantal coronabesmettingen, dat het niveau 
‘ernstig’ kan worden overgeslagen. Ook in Gelderland en Flevoland gaat het goed, al is daar 
het niveau nog wel ‘ernstig’. 

Op de kaart met nieuwe coronabesmettingen kleurt de Stentor-regio steeds blauwer. En dat 
is goed nieuws: het aantal nieuwe besmettingen neemt in rap tempo af. De afgelopen 24 uur 
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werden in de regio 108 mensen positief getest en dat zijn er 31 minder dan het etmaal 
daarvoor. 

In de veiligheidsregio’s Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland kan het risiconiveau daardoor 
voor het eerst in maanden worden teruggeschroefd. In Flevoland was de situatie sinds 28 
oktober ‘zeer ernstig’, het hoogste risiconiveau. Sinds vandaag is dit ‘ernstig’. Hetzelfde geldt 
voor Noord- en Oost-Gelderland, waar het niveau voor het eerst sinds 5 november kon worden 
bijgesteld. 

In IJsselland is het risiconiveau zelfs twee stappen lager en wordt de situatie vanaf vandaag 
als ‘zorgelijk’ bestempeld. In deze regio werden de voorbije 24 uur 34 mensen positief getest, 
tegenover 43 een dag eerder. 

In de gemeenten Raalte, Zutphen, Ermelo en Putten kwamen er de afgelopen 24 uur geen 
nieuwe besmettingen bij. Staphorst en Elburg zijn met respectievelijk 8 en 6 nieuwe 
besmettingen de negatieve uitschieters in de cijfers van vandaag. Bron: De Stentor, 8 juni 
2021. 

 

Nederlandse kinderen tijdens de vorige zonsverduistering. © ANP  
 

Netbeheerders al maanden bezig met zonsverduistering: Gaat het licht 
uit? 
 
Blijft ons stroomnetwerk overeind tijdens de zonsverduistering van komende donderdag? Die 
vraag houdt Europese netbeheerders al maanden bezig. Zij hebben onder meer extra 
vermogen ingekocht om te voorkomen dat er grootschalige stroomstoringen optreden. ‘Hoe 
meer zonne-energie we opwekken, hoe meer risico we lopen.’ 
 
Voor het eerst sinds 20 maart 2015 kunnen we onze eclipsbril weer opzetten, want 
donderdagmiddag komt er een gedeeltelijke zonsverduistering aan. Tussen 11.19 en 13.31 
uur schuift de maan voor de zon langs. Deze keer zal de maan maximaal 17 procent van het 
zonoppervlak bedekken. Deze verduistering zorgt ervoor dat er tijdelijk minder zonne-energie 
kan worden opgewekt. Zeker nu er weinig bewolking wordt voorspeld, is het verschil tussen 
honderd procent zonnekracht en de verduistering extra groot.  
 
‘Aangezien we niet alleen in Nederland, maar in heel Europa steeds meer elektriciteit uit 
zonne-energie halen, kan een eclips een groot effect hebben op de elektriciteitsvoorziening. 
Tennet neemt daarom samen met de andere Europese hoogspanningsnetbeheerders 
voorzorgsmaatregelen om het elektriciteitsnet in balans en op de juiste frequentie te houden’, 
zegt Jan Vorrink, bij landelijke netbeheerder Tennet spin in het web als het gaat om de 
voorbereidingen.  
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Omdat het hele Europese elektriciteitsnet met elkaar is verbonden en de zonsverduistering 
overal tegelijkertijd plaatsvindt, kunnen er op hetzelfde moment tekorten of overschotten 
ontstaan, en dat kan gevolgen hebben voor de balanshandhaving en de frequentie. 
 
Vorrink: ‘In Nederland is het effect relatief groot. Want hoe meer zonne-energie we opwekken, 
hoe meer risico we lopen. Als het 10 juni zeer zonnig is, heeft de eclips voor ons land een 
tijdelijk verlies van 800 megawatt tot gevolg, wat groter is dan het verbruik van Amsterdam. 
Ter vergelijking: in 2015 ging het om een voorspeld verlies van 500 megawatt. Door bewolkt 
weer viel het in de praktijk uiteindelijk mee. Om problemen met de stroomvoorziening het 
hoofd te bieden, kan het zijn dat we extra vermogen moeten inzetten. We hebben 400 
megawatt aan extra vermogen ingekocht. Die extra energie wordt voornamelijk geleverd door 
gascentrales. In de toekomst zullen we ook een beroep doen op het vermogen van batterijen 
van onder meer elektrische auto's. Via blockchaintechnologie is er veel mogelijk.’  
 
Door de verknoping van het Europese netwerk is het volgens Tennet vooral zaak om 
donderdag de situatie in Duitsland in de smiezen te houden. Vorrink: ‘In Duitsland wordt 
helemaal veel zonne-energie geleverd. Door de verduistering kan dit in snel tempo zomaar 
4000 megawatt minder zijn. Gelukkig hebben we nauw contact met elkaar en weet ik dat ook 
onze oosterburen goed zijn voorbereid. We kunnen snel met elkaar schakelen. Toch is en blijft 
het een spannende gebeurtenis.’  
 
De volgende gedeeltelijke zonsverduistering is op 25 oktober 2022. De zon wordt dan midden 
op de dag voor maximaal 22 procent verduisterd. Ook op 29 maart 2025 vindt een gedeeltelijke 
verduistering plaats die vanuit Nederland te zien is, maar het echte spektakel vindt plaats in 
de zomer van 2026. Op 12 augustus vindt in de avond een bijna volledige zonsverduistering 
(90 procent) plaats. Bron: AD, 8 juni 2021.  
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Onderzoek naar Duitse arts die per ongeluk 9-jarig meisje vaccineert 
 
De vader van een 9-jarig meisje uit het zuiden van Duitsland heeft aangifte gedaan tegen de 
verantwoordelijken van een vaccinatiecentrum waar zijn dochter afgelopen weekend per 
ongeluk werd ingeënt tegen het coronavirus. De arts die de prik zette, wordt verdacht van het 
toebrengen van lichamelijk letsel door onachtzaamheid. Het kind kreeg het BioNTech/Pfizer-
vaccin toegediend maar dat is slechts goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. 
 
Het incident vond zaterdag plaats in het vaccinatiecentrum in Bobingen, zo’n twaalf kilometer 
ten zuiden van de stad Augsburg. De vader van het meisje had er een afspraak voor het krijgen 
van zijn tweede coronaprik en zijn dochtertje vergezelde hem. Volgens de man vroeg de arts 
zijn dochter in het vaccinatiehokje of ze bang was voor injecties. Nadat het meisje ‘nee’ had 
geantwoord, ontsmette de arts haar bovenarm. De vader dacht aan een grap maar zag even 
later dat zijn dochter de voor hem bedoelde prik toegediend kreeg, meldt de Augsburger 
Allgemeine.    
 
Na de aangifte door de man is volgens de politie een onderzoek geopend dat uitsluitsel moet 
geven over de vraag hoe het tot deze vergissing kon komen en wie er betrokken waren bij de 
vaccinatie. Het meisje maakt het goed. De arts die haar vaccineerde, is meteen geschrapt als 
medewerker bij het vaccinatiecentrum. 
 
Wie door onachtzaamheid een ander lichamelijk letsel toebrengt kan worden bestraft met een 
gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een geldboete. ‘Het hier beschermde rechtsbelang 
is dat van de lichamelijke integriteit van een persoon’, luidt het in het Duitse Wetboek van 
Strafrecht. Bron: AD, 8 juni 2021.     
  
 

 
 

Familiedrama na ruzie om ‘valse hond’: Peter (51) steekt broer Jan dood 
 
Ruzie, die novemberavond in het Brabantse Duizel. Om niks, de honden. Zijn broer Jan vond 
ze vals, riep hij tegen Peter. Die was net aan de afwas. Hij greep ‘iets’ uit de keukenla en prikte. 
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En toen was het gebeurd. Jan viel dood neer. Het moet Peter acht jaar cel kosten, eiste het 
Openbaar Ministerie. 
 
Een helder verhaal, ware het niet dat vader zegt dat Peter (51) in de kamer riep: ‘Ik steek oe 
kapot’, naar de keuken liep en terugkwam met het mes. Heel anders dus. Maar vader is 
‘verward’. Hij zei ook dat het nog licht was op de winteravond. Bron: AD, 8 juni 2021. 
 

Op Aruba zijn mensen die twee prikken hebben gehad niet langer 
verplicht een mondkapje te dragen 

Op Aruba zijn mensen die volledig zijn gevaccineerd per 9 juni niet langer verplicht een 
mondkapje te dragen. Dat heeft de regering maandag bekendgemaakt. Bedrijven mogen nog 
steeds een mondkapje in hun zaak verplichtstellen, maar de overheid denkt dat daar weinig 
gebruik van zal worden gemaakt.  

Omdat het aantal besmettingen al langere tijd laag is, vindt de overheid het 
verantwoord verdere versoepelingen door te voeren. Zo is publiek weer toegestaan bij 
sportwedstrijden. Verder zijn er minder reisrestricties. Aruba, Curaçao en Bonaire vormen 
vanaf woensdag een 'bubble', wat betekent dat reizigers tussen die landen die twee keer zijn 
gevaccineerd geen testen hoeven te laten zien. 

Verder trekt het eiland weer veel toeristen, vooral Amerikanen. Deze week zal, net als op 
Curaçao, voor het eerst sinds een jaar weer een cruiseschip aanmeren. Sint Maarten ontving 
enkele dagen geleden al voor het eerst een cruiseschip. Bron: AD, 8 juni 2021. 

Op Aruba zijn mensen per 9 juni niet langer verplicht een mondkapje te dragen. Dat heeft de 
regering bekendgemaakt. Bedrijven mogen nog steeds een mondkapje in hun zaak verplicht 
stellen, maar de overheid denkt dat daar weinig gebruik van zal worden gemaakt. Wel moeten 
mensen zich nog zoveel mogelijk aan de sociale afstand van 1,5 meter houden. 

Op maandag werden twee coronabesmettingen geregistreerd. In totaal waren die dag 41 
Arubanen besmet en elf niet-ingezetenen. Sinds het begin van de crisis zijn 107 
coronapatiënten op het eiland overleden, waaronder één niet-ingezetene. Omdat het aantal 
besmettingen al langere tijd laag is, vindt de overheid het verantwoord verdere versoepelingen 
door te voeren. 

Zo is publiek weer toegestaan bij sportwedstrijden. Er geldt nog wel steeds een verbod op 
dansen. Verder zijn er minder reisrestricties. Aruba, Curaçao en Bonaire vormen vanaf 
woensdag een 'bubbel', wat betekent dat reizigers tussen die landen die twee keer zijn 
gevaccineerd geen testen hoeven te laten zien. Bron: AD, 8 juni 2021.    
 

 
 
 
Frank Poorthuis. © Marco de Swart  
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Dat wordt thuis ook weer wennen aan het nieuwe normaal 
 
Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. 
Verslag van dag 451.   
Ik zit op een terras. Yep, het leven wordt alsmaar normaler. Ik zit er weliswaar met twee 
collega’s, in een werkoverleg, maar ook dat hebben we anderhalf jaar niet gedaan. Elkaar echt 
zien. Alles was via de Zoom, telefoon, mail en app. Als je d’r over nadenkt: absurd. Nu zien we 
elkaar weer eens een keer ongedwongen en ook al gaat het over werk en houden we netjes 
afstand van elkaar (twee zijn eenmaal ingeënt, een heeft bijna een afspraak), aan het einde 
van de middag verschijnt er een biertje op tafel. Het voelt als een feestelijk moment met 
betekenis. 
 
Het kan niet anders, gezien alle ontwikkelingen, of we gaan uiteindelijk weer naar een situatie 
waarin we op kantoor ons oude leven min of meer hervatten. We zijn nu in de fase dat we 
moeten bedenken hoe we omkeren wat we anderhalf jaar geleden in gang hebben gezet. Back 
to normal. Het gaat er voor de meesten van ons ergens dit jaar van komen, als tenminste niet 
plots een vierde golf opkomt. Om eerlijk te zijn: daar durf ik geen weddenschap op te zetten, 
maar op tijdelijk optimisme staat geen straf. Bron: AD, 8 juni 2021.  
 
 

 
 
 

Toeristen in Frankrijk weer welkom en amper controle voor 
automobilisten 
 
Nederlanders die gevaccineerd zijn, mogen vanaf morgen in één keer doorrijden naar 
Frankrijk. Controles op de weg zullen er niet of nauwelijks zijn. 
 



153 

 

Frankrijk opent vanaf morgen zijn grenzen voor buitenlandse toeristen. Europeanen die naar 
Frankrijk op vakantie willen, dus ook Nederlanders, hoeven maar één ding te doen: zich laten 
vaccineren. Een recente PCR-test mag ook. 
 
Een bewijs van vaccinatie of test is genoeg om de grens over te rijden. De kans op controle op 
de snelweg is zeer gering. ‘Dat bewijs moet iedereen bij zich hebben. Maar we gaan vooral 
controleren op vliegvelden en treinstations’, laat het Franse ministerie van Buitenlandse 
Zaken aan deze site weten.   Bron: AD, 8 juni 2021. 
 
Net als België bouwt ook Frankrijk de maatregelen verder af. Toeristen die zijn ingeënt of een 
negatieve coronatest kunnen tonen zijn weer welkom. De cafés en restaurants gaan vandaag 
onder strenge voorwaarden ook binnen weer open en het aantal mensen dat bij 
sportwedstrijden of culturele evenementen en voorstellingen bijeen mag zijn gaat naar 5000. 
Voorts gaan overdekte sportgelegenheden weer open en kunnen er weer tentoonstellingen 
worden gehouden.  
 
De avondklok die nu om 23.00 uur ingaat blijft tot het eind van de maand gehandhaafd. Dan 
worden ook beperkingen van het samenzijn in publieke ruimten afgeschaft. Bron: AD, 9 juni 
2021. 
 
In Frankrijk geldt vanaf morgen een nieuw reisprotocol. Dat blijft in principe de hele zomer 
gelden. Die nieuwe regels hebben gevolgen voor Nederlanders: zij horen bij de grootste groepen 
vakantiegangers in Frankrijk. 
 
De hele Europese Unie is door Frankrijk vanaf morgen groen gekleurd. Inwoners van alle EU-
landen zijn welkom, mits ‘volledig’ gevaccineerd. De tweede prik moet twee weken vóór vertrek 
zijn gegeven. En die van Janssen vier weken. 
 
Heb je nog geen prik gehad, dan moet je een negatieve PCR-uitslag van minder dan 72 uur 
kunnen tonen. Mensen die al corona hebben gehad, moeten een bewijs tonen dat ze na hun 
besmetting alsnog één vaccinatie hebben gehad, ook twee weken voor hun komst naar 
Frankrijk. 
 
Verder heeft de Franse regering landen ‘oranje’ en ‘rood’ gekleurd, zoals India en Brazilië. 
Mensen die daar vandaan komen hebben te maken met strengere regels of verboden. 
 
De reisregels zijn niet de enige regels die morgen veranderen. Cafés en restaurants mogen 
weer gasten binnen ontvangen. Casino’s en sportzalen gaan weer open. Theaters en 
concertzalen mogen tot 5000 bezoekers ontvangen. Ook de avondklok schuift op: van 21.00 
uur naar 23.00 uur.    
 
Op 30 juni, dus vlak voor de zomervakanties, worden in principe alle coronaregels afgeschaft. 
Dan gaat alles weer open, worden de bezoekersbeperkingen overal opgeheven (of flink 
verruimd) en stopt ook de avondklok. 

De plicht om op veel plaatsen buiten een masker te dragen blijft tot eind deze maand gelden. 
Voor juli en augustus neemt de regering later een besluit. De zomerse versoepelingen moeten 
een duidelijk signaal zijn aan toeristen. Vorig jaar liep Frankrijk 28 miljard euro aan toerisme-
inkomsten mis door corona en reisverboden. Dit jaar hopen velen op een inhaalrace. 
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Eind mei gingen in Parijs de terrassen open na een sluiting van meer dan zes maanden. © AP 

De Franse staatssecretaris voor Toerisme, Jean-Baptiste Lemoyne, was gisteren in Nederland. 
Hij sprak er met de Nederlandse regering en met reisorganisaties om, zoals hij zelf tweette, 
‘Frankrijk als vakantiebestemming te promoten’. 

In eigen land komen Franse ondernemers met ludieke acties om weer toeristen te lokken. 

Wie naar de Provence gaat kan voor 100 euro aan tegoedbonnen krijgen. In Lyon bieden hotels 
een gratis tweede nacht aan. 

De Franse campings zijn vol vertrouwen. De reserveringen voor juli, augustus en september 
zitten al weer op hetzelfde niveau als in 2019, laat campingfederatie FNHPA weten. 

De Franse vliegvelden zijn er daarentegen nog niet gerust op. Er is kans op ‘helse wachttijden’ 
door extra coronacontroles, zei Augustin de Romanet, topman van de twee grote luchthavens 
bij Parijs. Hij heeft de Franse regering daarom gevraagd alle reizigers uit Schengenlanden (dat 
zijn bijna alle EU-landen, inclusief Nederland) ongecontroleerd het land binnen te laten. ‘Sinds 
het begin van de coronacrisis worden alle vluchten uit Schengenlanden vrijwel systematisch 
gecontroleerd. Dat lijkt me (nu) haaks staan op een goede doorstroming’, aldus De Romanet 
op de Franse radio. 

Vanaf vandaag introduceert Frankrijk overigens ook officieel zijn digitale coronapas: een app 
voor op de telefoon. Daarop staat een QR-code die laat zien of je gevaccineerd of getest bent. 
Die code moet iedereen van 11 jaar en ouder verplicht laten zien bij evenementen met meer 
dan 1000 bezoekers. Die verplichting geldt ook voor buitenlandse toeristen. 

Vanaf 1 juli wordt de Europése digitale coronapas in heel de EU een ‘reisbewijs’. Bron: AD, 8 
juni 2021.  
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De heldenbok naast een hoornaar. © Natuurmonumenten   
 

Zeldzame reuzenkever duikt op in Oosterhout: ‘Zoiets had ik nog nooit 
gezien’  
 
Tientallen jaren is hij niet meer gezien, maar plots dook hij op in Oosterhout: de heldenbok. 
Een reusachtige kever. ‘Bijna zo groot als een aansteker.’ 
 
Zeer zeldzaam is de heldenbok in Nederland. De laatste waarnemingen komen uit 1935 in 
Oosterhout en 1965 in Limburg. De heldenbok hoort bij de grootste keversoorten in Europa. 
Bij werkzaamheden op Landgoed Oosterheide troffen werklui het vrouwtje aan. Bron: BN De 
Stem, 8 juni 2021.   
 
 

Wereldwijd mensen opgepakt vanwege illegale handel in geneesmiddelen 
 
Wereldwijd zijn 227 mensen opgepakt bij een operatie tegen illegale handel in 
geneesmiddelen, meldt Interpol. Er werden medische middelen in beslag genomen met een 
totale waarde van 23 miljoen dollar (18,9 miljoen euro). 
 
‘Toen de pandemie meer mensen ertoe dwong hun leven online te organiseren, 
waren criminelen er snel bij om deze nieuwe 'klanten' als doelwit te kiezen’, zei Interpol-hoofd 
Juergen Stock. 
 
Autoriteiten van 92 landen namen deel aan de operatie Pangea XIV, waarbij een recordaantal 
van 113.000 weblinks, waaronder websites en onlinemarktplaatsen, werd gesloten of 
verwijderd. Criminelen profiteren van de pandemie, aldus Interpol. Meer dan de helft van de 
in beslag genomen medische benodigdheden bestond uit valse of niet-toegelaten coronatests. 
 
In Italië ontdekten rechercheurs een half miljoen valse chirurgische maskers.  Bron: AD, 8 
juni 2021.   
 



156 

 

  
 
PostNL te traag met examenpost: Oldenzaalse docent in de problemen 
 
PostNL heeft dinsdag twaalf scholen moeten informeren dat de bezorging van een deel van 
hun examens is vertraagd. Daardoor krijgen mogelijk niet alle eindexamenleerlingen 
donderdag te horen of ze geslaagd zijn of niet. 
 
Het Twents Carmel College, locatie De Thij, in Oldenzaal is een van de scholen waar problemen 
zijn. De school is ontstemd, maar richt haar pijlen pas later op het postbedrijf. Eerst moet 
aan ‘damage control’ worden gedaan. Volgens bestuurder Ger Vennegoor doet zijn school er 
alles aan om te zorgen dat leerlingen donderdag hun examenuitslag horen. Hij baalt van de 
commotie. ‘Dit hoort een feestweek te zijn voor leerlingen.’ Bron: AD, 8 juni 2021.  
 

PostNL: Grootste deel vermiste eindexamens boven water 
 
PostNL heeft vandaag negen scholen kunnen laten weten dat hun eindexamens alsnog 
bezorgd zijn bij de tweede corrector. Van drie scholen is een deel van de examens helaas nog 
niet boven water.  
 
Het postbedrijf blijft naar eigen zeggen ‘alles op alles zetten’ om ook deze examens alsnog te 
vinden en staat in nauw contact met de betreffende scholen, de VO-raad en het ministerie van 
Onderwijs. 
 
Resi Becker, directeur Mail Nederland van PostNL: ‘We hebben er met man en macht aan 
gewerkt om de vertraagde examens alsnog zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. Dat is 
dus voor negen scholen gelukt en dat is heel erg goed nieuws voor de betreffende leerlingen. 
We blijven er alles aan doen om ook de laatste vermiste examens te vinden en te bezorgen.’ 
 
Gisteravond bleek dat bij twaalf scholen de bezorging van enkele van hun examens was 
vertraagd. Ook waren er stukken vermist. Onderwijsminister Slob meldde niet lang daarna 
dat in een aantal gevallen de vertraging of vermissing van gemaakt werk als consequentie 
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heeft dat de uitslag van de leerling (nog) niet bekend gemaakt kan worden op donderdag 10 
juni.  
 
Inmiddels zijn van circa 1180 middelbare scholen de examens voor de tweede correctie 
bezorgd. In totaal bezorgt PostNL dit jaar 80.000 zendingen met meer dan een miljoen examens 
van 200.000 kandidaten in heel Nederland. Bron: AD, 9 juni 2021.   
 

Minister komt 150 leerlingen tegemoet: vermiste examens hoeven niet 
over 
 
Leerlingen van wie de examens zoek zijn geraakt, hoeven die niet over te doen. Minister Arie 
Slob van Onderwijs strijkt ‘bij hoge uitzondering’ de hand over het hart voor 150 
examenkandidaten op drie scholen, van wie de examens nog niet boven water zijn. Voor deze 
leerlingen telt de score die door hun eigen docent is vastgelegd. 
 
Gisteravond bleek dat bij twaalf scholen de bezorging van enkele van hun examens was 
vertraagd. Ook waren er stukken vermist.  Vandaag liet PostNL negen scholen weten dat hun 
eindexamens alsnog bezorgd zijn bij de tweede corrector. Van drie scholen is een deel van de 
examens helaas nog niet boven water.  
 
Van ongeveer honderdvijftig leerlingen verdeeld over drie scholen is nog één examen zoek. 
Minister Slob heeft bij hoge uitzondering besloten dat voor deze leerlingen de score mag tellen 
die door hun eigen docent is vastgelegd. Hoewel de leerlingen er ook voor mogen kiezen hun 
examen over te doen, zou op deze manier voor deze leerlingen morgen ook hun eindcijfers 
kunnen worden vastgesteld. 
 
‘Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar vanwege het coronavirus‘, stelt minister Slob. ‘Ik 
wil niet dat leerlingen na zo’n zwaar jaar de dupe worden van iets waar zij niets aan kunnen 
doen. Daarom maak ik een eenmalige uitzondering en hoeven leerlingen de examens niet 
opnieuw te maken als hun examen kwijt is.’ 
 
De honderdvijftig leerlingen hebben de keuze om de score na de eerste correctie mee te laten 
tellen, of om het examen ongeldig te laten verklaren. In dat laatste geval kunnen ze het vak in 
het tweede tijdvak alsnog maken. 
 
Nadat een leerling een examen heeft gemaakt kijkt eerst de eigen leraar het examen na. 
Daarna gaat het examen, vaak per post, naar een tweede leraar die het examen nakijkt. 
Normaal telt de uitslag van een examen alleen als beide correcties gedaan zijn. Vanwege de 
bijzondere samenloop van omstandigheden maakt Minister Slob maakt nu eenmalig een 
uitzondering. 
 
Het postbedrijf blijft naar eigen zeggen ‘alles op alles zetten’ om ook deze examens alsnog te 
vinden en staat in nauw contact met de betreffende scholen, de VO-raad en het ministerie van 
Onderwijs. 
 
Resi Becker, directeur Mail Nederland van PostNL: ‘We hebben er met man en macht aan 
gewerkt om de vertraagde examens alsnog zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. Dat is 
dus voor negen scholen gelukt en dat is heel erg goed nieuws voor de betreffende leerlingen. 
We blijven er alles aan doen om ook de laatste vermiste examens te vinden en te bezorgen.’ 
 
Inmiddels zijn van ongeveer 1180 middelbare scholen de examens voor de tweede correctie 
bezorgd. In totaal bezorgt PostNL dit jaar 80.000 zendingen met meer dan een miljoen examens 
van 200.000 kandidaten in heel Nederland. Bron: AD, 9 juni 2021.   
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Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders zijn vorige week gevaccineerd 
 
Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders zijn vorige week gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat 
is het hoogste aantal sinds het begin van de vaccinatiecampagne in januari. Het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil het aantal prikken de komende tijd verder 
opvoeren. Deze week worden naar verwachting bijna 1,5 miljoen mensen ingeënt. 
 
Vorige week meldde het RIVM bijna 900.000 prikken in de zeven dagen ervoor, maar dat cijfer 
was vertekend omdat nog niet alle vaccinaties uit die week waren geregistreerd. Het RIVM 
komt nu uit op ongeveer een miljoen prikken in die week, vergelijkbaar met de week daar weer 
voor. 
 
In totaal zijn nu bijna 11 miljoen prikken gezet. Bijna 7,4 miljoen mensen hebben een eerste 
prik gehad en ruim 3,4 miljoen ook de tweede prik. 
 
De opkomst is het grootst onder zeventigers en tachtigers. Meer dan 90 procent van hen heeft 
op zijn minst één prik gekregen. Bron: AD, 8 juni 2021.    
 

Anthony Fauci: het is verstandig om kinderen ook baby’s te vaccineren 
 
Het is verstandig kinderen van alle leeftijden, inclusief baby's, te vaccineren tegen het 
coronavirus. Dat zegt de bekende Amerikaanse epidemioloog en regeringsadviseur Anthony 
Fauci in een video-interview met Amerikaanse en internationale journalisten, waaronder het 
ANP.  
 
‘We weten dat het veilig en effectief is kinderen van twaalf jaar en ouder te vaccineren’, zegt 
Fauci. ‘We gaan een leeftijdsafname zien: van twaalf naar negen jaar, van negen naar zes jaar, 
van zes naar twee jaar en van twee jaar tot twee maanden.’ Volgens Fauci is er waarschijnlijk 
eind dit jaar, maar uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal van 2022, "voldoende 
informatie uit onderzoek om kinderen van alle leeftijden te vaccineren". 
 
Fauci's inschatting komt toevalligerwijs aan de vooravond van het advies van de Nederlandse 
Gezondheidsraad aan het kabinet over het vaccineren van kinderen van twaalf jaar en ouder. 
Op basis van het advies dat woensdag komt besluit het kabinet of ook pubers het vaccin 
kunnen krijgen. 
 
Kinderen worden misschien minder ziek en geven het virus minder snel door dan ouderen of 
mensen met onderliggende klachten, zegt Fauci. Maar serieuze gevolgen van corona gaan ook 
aan hen soms niet voorbij. ‘We moeten niet het idee hebben dat het geen probleem is voor 
kinderen. Dat is gewoon niet het geval. Kinderen kunnen er flink onder lijden.’ Bron: AD, 8 
juni 2021.  
 

Inreisverbod voor mensen uit Japan opgeheven 
 
Het inreisverbod voor mensen uit Japan geldt vanaf woensdag niet meer in Nederland. Vanaf 
middernacht zijn reizigers uit dat land weer gewoon welkom. De Europese Unie had al eerder 
besloten het land uit te zonderen van de inreisbeperkingen, maar lidstaten zelf gaan over de 
implementatie van zo'n besluit, meldt het kabinet aan de Tweede Kamer.  

 
Volgens het kabinet is de coronasituatie in Japan voldoende om reizen uit dat land weer toe 
te staan. Het aantal besmettingen ligt onder de grens die de Europese Unie handhaaft, en het 
aantal besmettingen neemt af. Met het loslaten van het inreisverbod ‘zal ook de 
testverplichting voor reizigers uit Japan komen te vervallen.’ Bron: AD, 8 juni 2021.  
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VS raad Amerikaanse burgers af om naar Nederland te reizen 
 
De Verenigde Staten hebben hun reiswaarschuwing voor Amerikaanse burgers naar 
tientallen landen versoepeld. Nederland hoort daar vooralsnog niet bij en staat nog steeds op 
het hoogste niveau vier. Dat betekent dat er afgeraden wordt om naar ons land te reizen. 
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt bestemmingen op een schaal van één tot 
vier. Verschillende landen zoals Duitsland, Italië, Frankrijk, Mexico en Canada staan vanaf 
dinsdag weer op niveau drie van het waarschuwingssysteem. 
 
Andere Europese landen op niveau vier zijn onder meer Portugal, België en Polen. Bron: AD, 
9 juni 2021.  
 

Coronaregels in België verder versoepeld 
 
België gaat woensdag weer wat verder van het slot. Het inenten vlot goed en het aantal Belgen 
dat besmet raakt of in het ziekenhuis belandt blijft maar dalen. Daarom worden 
de coronaregels flink versoepeld. 
 
Zo mag de horeca voor het eerst sinds oktober ook binnen gasten ontvangen, net als buiten 
tot 23.30 uur 's avonds. Bioscopen, casino's en binnenspeeltuinen gaan weer open. Knuffelen 
mag met meer mensen dan alleen een enkele directe naaste. En wie wil mag weer een dag per 
week naar kantoor of werkplaats. 
 
Met hun eigen Rode Duivels als een van de favorieten voor de EK-winst, hoopten veel Belgen 
er vooral ook op te mogen samendrommen voor een groot scherm. Dat mag binnen met 200 
man en buiten zelfs met dubbel zoveel. 
 
Kijkers stuiten wel op een aantal regels. Een kroegbaas of andere organisator die een scherm 
neerzet, mag niet zomaar iedereen verwelkomen. Bezoekers moeten een plaats reserveren. 
Waar wat wordt geschonken, mogen gasten alleen aan een tafeltje zitten. En de kijkers moeten 
worden afgeschermd, zodat anderen niet zomaar kunnen aansluiten of meekijken. Bron: AD, 
9 juni 2021.  
 
 

Koningin Máxima laat worteltjestaart staan bij ‘coronabezoek’ aan 
Beerze Bulten, maar luistert naar ondernemers: ‘Weer de mailbox vol 
annuleringen’  
 
Het werkbezoek van koningin Máxima aan camping Beerze Bulten moest strikt geheim blijven 
en dus stonden verschillende gasten met open mond te kijken toen de vorstin zich vanmiddag 
ineens bij het Giga Konijnenhol meldde. Ze sprak er met ondernemers. En ging op de foto met 
mascotte Bultje.  
 
Nietsvermoedend stappen de gasten op slippers, in luchtige hemden en met de broodzak in 
de hand rond de receptie van camping Beerze Bulten als er ineens een grote, geblindeerde 
bolide het parkeerterrein op komt rijden. De luxe auto stopt en de deuren zwiepen open 
waarna niemand minder dan koningin Máxima uitstapt. Ze zwaait naar het verbouwereerde 
publiek, dat zich eerder al verbaasde over de toestroom van ‘mannen in pakken’, maar nu 
elkaar aanspreekt. ‘Het is haar echt.’ Een roep klinkt: ‘Majesteit. Má-je-steit!’  Bron: De 
Stentor, 8 juni 2021.   
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Zorgmedewerkers hebben last van fysieke en mentale klachten 
 
De meerderheid van de Nederlandse verpleegkundigen, verzorgenden en artsen heeft na meer 
dan een jaar coronapandemie last van fysieke of mentale klachten, en vaak van een 
combinatie daarvan, zo komt naar voren in een peiling onder zevenduizend werknemers uit 
de sector. Ze hebben tijd nodig om te herstellen, zeggen de Federatie Medisch Specialisten 
(FMS) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).  
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‘Het voornemen om de uitgestelde zorg dit jaar grotendeels in te halen, is onrealistisch", aldus 
V&VN-voorzitter Bianca Buurman. ‘Door de lengte en intensiteit van de coronacrisis is er 
roofbouw gepleegd. Er moet tijd komen om grondig te herstellen.’ 

Een op de vijf ondervraagden is uitgevallen door fysieke en mentale klachten, in de helft van 
de gevallen langdurig. Bijna de helft van de ondervraagden (46 procent) heeft last van 
vermoeidheid, 24 procent heeft slaapproblemen, 20 procent geeft aan snel boos of geïrriteerd 
te zijn en 22 procent piekert. Een flinke minderheid (30 procent) heeft tijdens de coronacrisis 
last gehad van angstgevoelens, 10 procent heeft dat nog steeds. 

Vakantie is een veel gegeven antwoord op de vraag wat zorgprofessionals nodig hebben om te 
herstellen, 34 procent zegt dit nodig te hebben. Een nog iets grotere groep, 43 procent, vindt 
dat de balans tussen werk en privéleven moet worden hersteld, 35 procent zou graag 
de werklast kleiner zien worden. Dan moet er wel personeel bij. Bron: AD, 9 juni 2021.  
 

Inhaalzorg op losse schroeven door uitgeput personeel: ‘Kans dat 
Nederland EK wint is groter’ 
 
De inhaalzorg komt op losse schroeven doordat een meerderheid van de zorgmedewerkers 
kampt met fysieke en mentale klachten. Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN) Nederland 
noemt het ‘onrealistisch’ om nog dit jaar de 140.000 uitgestelde operaties uit te voeren. ‘De 
kans dat Oranje het EK wint is groter.’ 
 
Een ruime meerderheid van de zorgmedewerkers (60 procent) geeft aan dat zij nog met één of 
meer klachten kampt. Van de zorgprofessionals tobt 54 procent zelfs met drie of meer 
klachten. Dat blijkt uit een enquête van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en de 
Federatie Medisch Specialisten onder zevenduizend medewerkers, zoals verpleegkundigen en 
verzorgenden, medisch specialisten, seh-artsen, anesthesiemedewerkers en huisartsen. Bron: 
AD, 9 juni 2021. 
 
Jongeren worden de dupe wanneer er na corona nog steeds thuisgewerkt 
wordt 
 
Jongeren worden de dupe als er na corona nog steeds zoveel thuisgewerkt wordt zoals nu het 
geval is. Dat komt omdat jongeren weinig kennis hebben en geen netwerk om bij thuiswerken 
op terug te vallen. Dat stelt de Vrije Universiteit na onderzoek onder duizenden mensen.  
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren onder de dertig jaar graag vaker naar kantoor 
willen. Volgens VU-onderzoeker Kilian Wawoe, die het onderzoek leidde, ontbreekt deze groep 
in de huidige discussie over werken na corona. Wawoe stelt dat de discussie over thuiswerken 
in de coronacrisis geleid wordt door een kleine groep mensen met een koophuis, een eigen 
werkkamer, voldoende kennis en een netwerk om gebruik van te maken. ‘Die groep moet niet 
bepalen hoe het verder moet', zegt hij.  
 
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat jongeren anders communiceren dan bijvoorbeeld 40-
plussers. Zo pakken jongeren minder snel de telefoon dan hun oudere collega's. Daardoor 
zouden jongere medewerkers niet snel vragen durven te stellen aan collega's die niet op 
kantoor zijn. Bron: AD, 9 juni 2021.    

Onderzoeker: ‘Laat werknemers niet zelf kiezen wanneer ze op kantoor 
willen werken’ 

Thuiswerken is voor veel Nederlanders een uitkomst, maar jonge werknemers doet het geen 
goed. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit. Zo hebben jongeren thuis 
meestal minder goede faciliteiten tot hun beschikking om hun werk te doen, legt onderzoeker 
Kilian Wawoe uit. Hij presenteert de onderzoeksresultaten vandaag in de Tweede Kamer. 
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Bij thuiswerken is er daarnaast minder contact met collega’s, en ook dat kan vooral voor 
jongeren nadelig zijn, weet Kilian Wawoe, organisatiepsycholoog en hoogleraar Human 
Resources Management. ‘Werken is ook samenwerken, en met name jongeren zijn op zoek 
naar begeleiding van wat meer senior medewerkers. Die missen ze.’  

Werkenden die het positiefst zijn over thuiswerken, zijn degenen die een goede werkplek tot 
hun beschikking hebben, voldoende digitaal vaardig zijn om zich alleen te redden, een partner 
hebben en een gezin met wat oudere kinderen die geen extra aandacht nodig hebben. Wawoe: 
‘Voor wie niet tot deze groep behoort - bijvoorbeeld niet digitaal vaardig is of alleen thuis zit 
zonder partner of kinderen - is thuiswerken onprettiger.’ 

De communicatie tussen thuiswerkers kan volgens Wawoe belemmerd worden door een 
verschil in de manier waarop verschillende leeftijdsgroepen het liefst communiceren. ‘Mensen 
onder de dertig gebruiken hun telefoon over het algemeen niet om te bellen, maar zoeken veel 
vaker contact via WhatsApp. Wat je dan krijgt is dat iemand van mijn generatie die thuiswerkt, 
zegt: ‘Als er wat is, kan je me bellen.’ Maar wat je dan eigenlijk tegen die jongere werknemers 
gezegd hebt is, ‘Laat me met rust’, want bellen doen ze niet.’ Terwijl jongere werknemers hun 
vragen wel durven te stellen als ze ‘ in het echt’ naast een collega zitten. 

Moeten we dan zo snel mogelijk weer vijf dagen op kantoor gaan zitten? Nee, zegt Wawoe. 
‘Maar we moeten wel gaan nadenken over hoe we op een solidaire manier samen gaan 
werken.’  

Als bedrijven overwegen werknemers deels thuis en deels op kantoor te laten werken, stelt hij 
daarom voor om werknemers niet zelf te laten kiezen wanneer ze wel of niet thuiswerken. ‘De 
trend is nu dat een leidinggevende zegt: laat ze zelf maar bepalen wanneer ze naar kantoor 
komen. Maar het gevaar is dat de groep die het dan het lastigst heeft, niet aan het woord komt 
en dat er vervolgens allemaal jongeren op kantoor zitten en mijn generatie lekker thuiszit in 
hun koopwoningen.’ 

Wawoe adviseert de werkgever om eerst met de mensen te praten die het het moeilijkst gehad 
hebben met het thuiswerken en te kijken wat zij nodig hebben. ‘Ga met elkaar het gesprek 
aan, maar laat eerst de kwetsbaren aan het woord, en dan pas de rest.’ Bron: AD, 9 juni 2021.  

Steeds meer mensen kiezen weer voor het openbaar vervoer 

Steeds meer mensen kiezen weer voor het openbaar vervoer. Momenteel is de bezettingsgraad 
ongeveer 55 procent, zegt voorzitter van OVNL Pedro Peters tegen BNR. 

Peters denkt dat de vervoerders de reizigers hard nodig hebben om er weer bovenop te komen. 
‘De coronacrisis heeft diepe sporen nagelaten.’ In de rustigste periode was de bezetting in het 
ov 10 tot 15 procent. Aan het einde van dit jaar moet dat tegen de 80 procent zijn. 

Volgens Freek Bos, directeur van reizigersvereniging Rover, ziet het er rooskleurig uit. ‘Ik heb 
er het volste vertrouwen in dat het heel snel zal herstellen. In vergelijking met alle studies die 
vorig jaar zijn gedaan zitten we boven het meest gunstige scenario.' Bron: AD, 9 juni 2021.  

Nog meer Europese landen op ‘geel’, meer vakanties mogelijk 

Reizen naar Duitsland, Italië, Oostenrijk, Luxemburg, Polen, Tsjechië en Slowakije is vanaf 
morgen weer mogelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanmorgen aangekondigd 
dat het reisadvies dan voor die landen op ‘geel’ gaat, waardoor Nederlandse vakantiegangers 
bij terugkeer in ons land geen negatieve coronatest nodig hebben en niet in quarantaine 
hoeven. 
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Ook delen van Noorwegen zouden vanaf morgen op ‘geel’ gaan, maar daar kwam het ministerie 
later vanmorgen op terug vanwege het inreisverbod van het Scandinavische land. ‘Alleen 
inwoners van Noorwegen worden toegelaten’.  

Hoewel Frankrijk toeristen weer met open armen wil ontvangen, blijft het reisadvies voor dat 
land op ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) staan. Dat toeristen er volgens de Franse 
autoriteiten weer welkom zijn, is volgens ingewijden geen criterium. ‘Het risico voor de 
volksgezondheid van Nederlanders is voor ons leidend, niet of een land de grenzen weer 
opent.’  
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken past de reisadviezen aan nu het aantal 
coronabesmettingen in steeds meer landen daalt. Daarvoor wordt het departement 
geadviseerd door het RIVM. Het instituut hanteert per land het aantal van maximaal 150 
besmettingen per 100.000 inwoners. Zit een land of regio daarboven, dan is het reisadvies 
oranje. Bij de landen die vandaag ‘op geel’ gaan, kan het zijn dat in een regio nog wel meer 
besmettingen zijn. In andere gevallen gaat bij zo’n lokale piek aan besmettingen dan maar een 
deel van het land ‘open’, terwijl de rest van het land op oranje blijft.  

Het ministerie waarschuwt reizigers wel dat de situatie in een land en dus ook het reisadvies 
snel weer kan veranderen. Zo werden half mei vakanties naar de Griekse eilanden weer 
mogelijk, terwijl de eilanden in de Zuid-Egeïsche Zee (waaronder Rhodos) een paar weken 
later weer op ‘oranje’ gingen. Het aantal besmettingen was er te hoog. 

Ook kunnen landen – ongeacht het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken – 
zélf besluiten om inreisbeperkingen in te stellen voor Nederlanders die hun land binnen willen, 
zoals een negatieve test of verplichte quarantaine. Bron: AD, 9 juni 2021. 

Europees Parlement is akkoord met regelgeving coronapaspoort 

Het Europees Parlement is akkoord met de regelgeving rond het 'coronapaspoort' dat het 
reizen door de EU deze zomer moet vergemakkelijken.   

Met het certificaat bewijst de eigenaar via een QR-code op papier of digitaal te zijn ingeënt, 
recent negatief te hebben getest of onlangs te zijn hersteld van de virusziekte. Op 1 juli treedt 
het systeem in werking. De EU-regels betreffen bijvoorbeeld strikte privacygaranties. 

Of het voor Nederlandse reizigers op tijd rond is, blijft nog zeer de vraag. Honderdduizenden 
Nederlanders wachten nog op de registratie  van hun coronavaccinatie in het centrale RIVM-
systeem. Die is straks nodig om eenvoudig met het coronapaspoort op reis te kunnen. Bron: 
AD, 9 juni 2021. 

GGD opent 140 vaccinatielocaties 

De GGD heeft 140 vaccinatielocaties geopend waar mensen terechtkunnen voor een 
vaccinatie. Het kabinet hoopt dat voor half juli elke volwassene die dat wil een eerste prik heeft 
gehad. De laatste lichting die daarbij aan de beurt komt, is geboren in 2003. Tot nu toe zijn 
bijna 11 miljoen eerste en tweede prikken gezet. Bron: AD, 9 juni 2021.  

Gezondheidsraad: vaccineer kinderen vanaf 12 jaar met medisch risico 
tegen corona  

De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om kinderen vanaf 12 jaar met een medisch risico 
te vaccineren tegen het coronavirus. Het inenten van alle kinderen in die leeftijdsgroep, zoals 
gebeurt in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en de VS, is vooralsnog niet aan de orde. 
Daarover volgt over enkele weken een advies.  
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Het huidige advies gaat om kinderen van 12 tot en met 17 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd 
voor de griepprik en kinderen met ernstige obesitas. Vaccinatie van deze kinderen levert 
volgens de Gezondheidsraad aanzienlijke gezondheidswinst op, omdat zij groot risico lopen op 
een ernstig beloop van Covid-19. Volgens voorzitter Bart-Jan Kullberg is dat risico twee keer 
zo groot als bij gezonde kinderen.  

Op kinderen met een medisch risico heeft de coronapandemie bovendien ook indirect een 
grote impact. Om het risico op besmetting te voorkomen gaan zij bijvoorbeeld niet naar school 
of sociale activiteiten. Die ‘sociaal-emotionele impact’ weegt de Gezondheidsraad ook mee. De 
raad kan niet inschatten om hoeveel kinderen het gaat. ‘Het gaat bijvoorbeeld om kinderen 
met een hart- of longaandoening. Ook zijn er veel kleine groepen met een zeldzame 
aandoening. Huisartsen en kinderartsen hebben deze groepen goed in beeld’, aldus Kullberg.   

Over het inenten van gezonde kinderen volgt over enkele weken pas een advies. Veruit de 
meeste kinderen worden niet of nauwelijks ziek na een coronabesmetting. Tot nu toe is van 
bijna 280.000 kinderen in Nederland bekend dat zij besmet zijn geraakt. Meestal hadden zij 
slechts milde symptomen, zoals neusverkoudheid en hoesten.  

In de leeftijdsgroep 0-12 jaar zijn 379 kinderen opgenomen geweest in het ziekenhuis. In de 
leeftijdsgroep 13-17 jaar zijn dat er sinds september 101. Er zijn in totaal drie kinderen 
overleden; zij hadden alle drie een onderliggende aandoening. 

Het Europees Medicijnagentschap EMA gaf vorige maand groen licht voor gebruik van het 
Pfizervaccin bij kinderen vanaf 12. Steeds meer landen vaccineren ook alle gezonde kinderen 
boven de 12 om de verspreiding van het coronavirus te remmen.  

Het vaccineren van kinderen vanaf 12 jaar vaccineren tegen het coronavirus kan een forse 
bijdrage leveren aan het bedwingen van de pandemie, suggereerde OMT-voorzitter Jaap van 
Dissel afgelopen weekend al. Het vermindert de reproductiewaarde (R) van het virus in de 
winter volgens hem met zo’n 15 procent. ‘Dat kan van belang zijn om de verspreiding ook in 
die periode laag te houden.’ 

In Duitsland worden tieners vanaf komende maandag bijvoorbeeld ingeënt, in Frankrijk vanaf 
half juni en in Spanje vanaf half augustus. De VS en Canada zijn al weken bezig. 

Het vaccineren van gezonde kinderen, die zelf nauwelijks kans lopen om ernstig ziek te worden 
na een coronabesmetting, vergt volgens de Gezondheidsraad een ‘bredere medische, 
epidemiologische, ethische en juridische afweging'. ‘Die hangt ook af van de fase van de 
pandemie’, zegt Kullberg. Omdat het aantal besmettingen momenteel hard daalt en wekelijks 
nu meer dan een miljoen volwassenen worden ingeënt, is er volgens hem geen reden om die 
afweging overhaast te maken. 

In onder meer de VS en Israël zijn meldingen van myocarditis, een ontsteking van de hartspier, 
bij gevaccineerde tieners. Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) doet daar onderzoek naar. 
‘Zodra daar aanleiding toe is, zullen wij opnieuw adviseren’, zegt Kullberg. 

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid komt naar verwachting vanmiddag met een 
reactie. Het kabinet neemt adviezen van de Gezondheidsraad vaak over, maar niet 
altijd.  Bron: AD, 9 juni 2021.   

Kinderen uit een medische risicogroep worden binnenkort gevaccineerd 

Kinderen van 12 jaar en ouder die in een medische risicogroep vallen, worden binnenkort 
ook gevaccineerd tegen het coronavirus. Het kabinet neemt het advies daarover van de 
Gezondheidsraad over. ‘Voor hen is vaccinatie ook een weg naar meer vrijheid', zegt 
coronaminister De Jonge.  
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‘We weten dat jongeren met een kwetsbare gezondheid behoorlijk risico lopen op een ernstiger 
beloop van corona. Voor hen is een vaccinatie niet alleen bescherming tegen de ziekte, maar 
ook gaat het hier over jongeren die de afgelopen tijd behoorlijk hebben moeten oppassen om 
niet ziek te worden.' Bron: AD, 9 juni 2021.  

Nederlanders willen dat jongeren worden gevaccineerd 

Veruit de meeste Nederlanders voelen ervoor om ook gezonde jongeren te vaccineren, blijkt 
uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. 74 procent van de 2004 
ondervraagden is voorstander, maar dat geldt vooral voor oudere kinderen. Zes van de 
tien deelnemers zien dat zitten bij de groep 12- tot 16 jarigen en nagenoeg hetzelfde aantal 
staat ook achter een prik voor 16- en 17-jarigen. 

Voor prikken bij jongere kinderen - onder de twaalf - is maar een minderheid te 
porren. Naarmate de leeftijd van de kinderen afneemt, neemt de vaccinatiebereidheid af en de 
onzekerheid toe. Ouders die hun kinderen niet laten vaccineren, wijzen erop dat 
kinderen minder risico lopen om (ernstig) ziek te worden van Covid-19 dan volwassenen. Ook 
mogelijke nog onbekende bijwerkingen op de langere termijn zijn reden tot zorg. 

Ouders die hun kind wel zouden laten vaccineren, doen dit als dit geadviseerd wordt door de 
overheid. Zij vinden het belangrijk dat hun kinderen een bijdrage leveren aan het opbouwen 
van groepsimmuniteit en weer veilig met anderen kunnen omgaan. Opvallend genoeg zijn 
vaker mensen die zelf geen thuiswonende kinderen hebben voorstander van het vaccineren 
van kinderen dan de ouders zelf. Bron: AD, 9 juni 2021.  

Viruswaarheid vind dat vaccineren van kinderen een experiment 

Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid, vindt dat met het 'inspuiten van kinderen' een 
nieuwe rode lijn wordt overschreden. Pols reageert daarmee op het advies van de 
Gezondheidsraad dat stelt dat jongeren uit medische risicogroepen vanaf twaalf jaar in 
aanmerking moeten komen voor een coronaprik. Het kabinet neemt het advies over. 
 
‘Het gaat hier over een experimenteel middel en kinderen onder de achttien jaar mogen niet 
deelnemen aan experimenten, tenzij het de enige oplossing is voor een enorm 
gezondheidsprobleem en waar zij zelf baat bij hebben’, zegt Pols. Ook vind hij dat er nog veel 
te weinig bekend over de nieuwe vaccins. 

‘De ontwikkeltijd van een vaccin is 10,7 jaar en maar zes procent komt op de markt, omdat 
ze te gevaarlijk zijn of niet goed werken. Het is dus wel heel opmerkelijk dat je nu in zo'n korte 
tijd een vaccin op de markt brengt, dat veilig en ook nog werkzaam zou moeten 
zijn. Onbestaanbaar’.  Bron: AD, 9 juni 2021.   

Kinderen vanaf 12 jaar met medisch risico krijgen vaccinatie, binnenkort 
ook alle gezonde kinderen? 

Kinderen vanaf 12 jaar met een chronische aandoening worden gevaccineerd tegen het 
coronavirus. Als zij besmet raken lopen ze bijna twee keer zoveel kans om ernstig ziek te 
worden als gezonde kinderen. Gaat Nederland ook over op het vaccineren van álle kinderen, 
zoals in steeds meer landen gebeurt? Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid voelt daar 
in elk geval wel wat voor.  

Naar schatting 60.000 tot 100.000 12 tot 17-jarigen die jaarlijks de griepprik krijgen en 
tieners met ernstige obesitas, worden eind deze maand via hun huisarts uitgenodigd voor een 
prik. ‘Het gaat om jongeren met de meest kwestbare gezondheid,' aldus minister Hugo de 
Jonge (Volksgezondheid). De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet gisteren om kinderen 
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vanaf 12 jaar met een medisch risico te vaccineren tegen het coronavirus. Het kabinet nam 
dat advies direct over. 

Vaccinatie van deze kinderen levert volgens de Gezondheidsraad aanzienlijke 
gezondheidswinst op, omdat zij meer gevaar lopen bij een Covid-besmetting. Het risico dat zij 
ernstig ziek worden is bij hen bijna twee keer zo groot als bij gezonde kinderen, aldus voorzitter 
Bart-Jan Kullberg. ‘Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een hart- of longziekte of een 
zeldzame aandoening.’ 

Op kinderen met een chronische aandoening heeft de coronapandemie bovendien ook indirect 
een zware impact. Om het risico op besmetting te voorkomen gaan zij bijvoorbeeld niet naar 
school, sport of sociale activiteiten. Die ‘buitensporige mentale en sociaal-emotionele gevolgen’ 
hebben de Gezondheidsraad en het kabinet ook meegewogen. 

In de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar zijn sinds september ruim honderd kinderen met corona 
opgenomen in het ziekenhuis. 379 kinderen onder de twaalf belandden in het ziekenhuis. In 
Nederland zijn drie kinderen aan het coronavirus overleden. Zij hadden alle drie een 
onderliggende aandoening. 

In totaal is tot nu toe van bijna 280.000 kinderen in Nederland bekend dat zij besmet zijn 
geraakt met het coronavirus. De meesten hadden slechts milde symptomen, zoals 
neusverkoudheid en hoesten. In werkelijkheid raakten veel meer kinderen besmet. Vorig jaar 
werden zij echter amper getest. 

Het Europees Medicijnagentschap EMA constateerde vorige maand dat het 
BioNTech/Pfizervaccin bij kinderen vanaf 12 jaar veilig en effectief is. Steeds meer landen 
vaccineren alle gezonde kinderen boven de 12 om de verspreiding van het coronavirus te 
remmen. In Duitsland worden tieners vanaf komende maandag bijvoorbeeld ingeënt, in 
Frankrijk vanaf half juni en in Spanje vanaf half augustus. De VS en Canada zijn al weken 
bezig. 

Minister De Jonge vindt er veel voor te zeggen om alle jongeren in te enten. ‘Zo bouwen we 
meer groepsimmuniteit op voor het geval het virus dit najaar terugkeert. En zij hoeven dan 
ook niet meer in quarantaine bij een uitbraak op school. Maar er zitten ook ethische aspecten 
aan die moeten worden bekeken. Sowieso zullen eerst alle 18-plussers eerst worden 
gevaccineerd.’ 

De minister wil echter eerst het advies van de Gezondheidsraad afwachten. Die komt over 
‘enkele weken’ met een advies over het vaccineren van gezonde kinderen. Omdat kinderen zelf 
doorgaans amper risico lopen bij een besmetting, vergt dat volgens de raad een ‘bredere 
medische, epidemiologische, ethische en juridische afweging’. ‘Die hangt ook af van de fase 
van de pandemie’, zegt Kullberg. Omdat het aantal besmettingen momenteel hard daalt en 
wekelijks nu meer dan een miljoen volwassenen worden ingeënt, is er volgens hem geen reden 
om die afweging overhaast te maken. 

Volgens OMT-voorzitter Jaap van Dissel kan het vaccineren van kinderen vanaf 12 jaar een 
forse bijdrage leveren aan het bedwingen van de pandemie. Het vermindert de 
reproductiewaarde (R) van het virus in de winter volgens hem met zo’n 15 procent. ‘Dat kan 
van belang zijn om de verspreiding ook in die periode laag te houden.’ 

In onder meer de VS en Israël zijn meldingen gedaan van myocarditis, een ontsteking van de 
hartspier, bij gevaccineerde tieners. Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) doet daar 
onderzoek naar. ‘Zodra daar aanleiding toe is, zullen wij opnieuw adviseren’, zegt Kullberg. 

Sommige kinderen met een chronische ziekte kunnen om medische redenen niet zelf 
gevaccineerd worden. Zij kunnen indirect beschermd worden door het vaccineren van 
personen de personen om hen heen; ‘ringvaccinatie’. Om deze kinderen zo goed mogelijk te 
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beschermen tegen ernstige ziekte, adviseert de Gezondheidsraad niet alleen volwassen 
huisgenoten, maar ook broers en zussen vanaf 12 jaar te vaccineren.  Bron: AD, 9 juni 2021.   

Huisartsen willen helpen bij selectie jongeren met medische indicatie 

Huisartsen willen graag helpen bij het selecteren van jongeren met een medische indicatie die 
in aanmerking komen voor coronavaccinatie. De Landelijke Huisartsen Vereniging en het 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) benadrukken wel dat er 'een realistische 
planning' moet komen. 

Jongeren die jaarlijks de griepprik krijgen en kinderen met het syndroom van Down zijn in 
beeld bij de huisartsen. Voor andere kinderen vanaf 12 jaar die moeten worden uitgenodigd, 
geldt dat niet. ‘Niet alle kinderen die het betreft zijn automatisch te selecteren door de 
huisartsen', aldus de twee verenigingen. 

LHV en NHG vinden het 'belangrijk dat deze groep kwetsbare jongeren spoedig de mogelijkheid 
krijgt om gevaccineerd te worden'. Ze gaan snel in overleg met het RIVM en werken dan de 
plannen verder uit. 

Het idee is dat de GGD'en de vaccinaties met het middel van Pfizer/BioNTech gaan uitvoeren. 
In totaal gaat het naar verwachting om 60.000 tot 100.000 jongeren. Het streven is dat zij 
vanaf eind juni een uitnodiging ontvangen. Bron: AD, 9 juni 2021. 

 

Exploitanten én gemeenten willen snel duidelijkheid over regels voor 
kermis 

 
Volgende maand mag ook de kermis weer. Maar tot op heden is nog volstrekt onduidelijk 
onder welke condities er straks weer gezwierd en gezwaaid mag worden. Tot grote frustratie 
van de exploitanten én de gemeenten. Kermissen die volgende maand plaatsvinden, komen 
mogelijk onnodig in het gedrang.  

 
‘Ik snap het niet’, verzucht Frank Vale, kermisexploitant uit Bergen op Zoom. ‘Terwijl alles en 
iedereen alweer open is, zitten wij niet alleen nog in de wachtkamer. Nee, is zelfs nog niet eens 
bekend welke regels er straks voor ons gaan gelden. Waarom moet dat in godsnaam zo lang 
duren?’ Bron: BN De Stem, 9 juni 2021.  

Pakistan heeft tien miljoen coronavaccinaties gezet 

Pakistan heeft de mijlpaal van tien miljoen coronavaccinaties bereikt. Een belangrijke stap 
voor het land, dat voor het einde van het jaar zeventig0 miljoen inwoners wil hebben ingeënt. 
‘Dank God', zegt de verantwoordelijke minister Asad Umar tijdens een ceremonie in 
Islamabad. ‘We zijn erin geslaagd tien miljoen doses toe te dienen.' 

Pakistan kampt met een tekort aan vaccins en ook staat de bevolking niet te springen om een 
inenting te halen. Desondanks startte het land afgelopen maand een grootscheepse 
vaccinatiecampagne, waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van coronavaccins uit 
China: Sinopharm, SinoVac en CanSinoBio. 
 
Pakistan heeft via donaties en aankopen de hand op 18 miljoen doses weten te leggen. Ook 
wordt het CanSanBio-vaccin nu in eigen land geproduceerd. Vandaag worden 1118 nieuwe 
besmettingen en 77 sterfgevallen gemeld, wat de totalen op 936.131 en 21.453 brengt. ‘Hoe 
sneller we kunnen inenten, hoe sneller we van deze pandemie af zijn.' Bron: AD, 9 juni 2021.   
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Aantal dagelijkse besmettingen in Rusland bereikt vandaag hoogste punt 

Het aantal dagelijkse besmettingen in Rusland bereikt vandaag het hoogste punt sinds begin 
maart. De gezondheidsautoriteiten melden 10.407 nieuwe infecties met het longvirus, 
waarmee het totaalaantal mensen dat sinds het begin van de pandemie besmet raakte 
op 5.156.250 komt. Er overleden nog eens 399 mensen. Officieel kwamen er 124.895 Russen 
om het leven. Bron: AD, 9 juni 2021.  

 

Mensen die geboren zijn in 1988 kunnen vanaf nu een afspraak maken voor een vaccinatie. 
Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) net bekendgemaakt via Twitter, inclusief 
een verwijzing die menig voetbalhart sneller zal doen laten kloppen.  Bron: AD, 9 juni 2021. 

Update RIVM 

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opnieuw fors gedaald. In de afgelopen 24 uur 
zijn 103 bedden op verpleegafdelingen en intensive cares vrijgekomen. Ziekenhuizen 
behandelen nu nog 834 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt 
veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 4 oktober.  

Op de verpleegafdelingen liggen nu nog 530 coronapatiënten. Dat zijn er 86 minder dan op 
gisteren. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde voor de zeventiende 
achtereenvolgende dag. Intensivisten hebben nu nog 304 mensen met corona onder hun 
hoede, zeventien minder dan op gisteren. 

In de afgelopen 24 uur belandden 55 nieuwe coronapatiënten op een verpleegafdeling of ic. In 
de afgelopen zeven dagen hebben ziekenhuizen 467 coronapatiënten opgenomen. Dat is het 
laagste aantal sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding begon met het 
delen van die gegevens in oktober.  
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Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 1791 nieuwe positieve 
coronatests geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 779 minder vergeleken met vorig week 
woensdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer verder 
gedaald.  

In de afgelopen zeven dagen kwamen er 13.600 nieuwe coronagevallen binnen bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aanzienlijk minder vergeleken met de 
voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 1943 nieuwe gevallen per dag, het laagste 
aantal sinds september vorig jaar. 

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met vijf. Dat wil niet zeggen dat al die mensen 
afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een 
coronapatiënt is geregistreerd. Dinsdag werden veertien sterfgevallen geregistreerd. Bron: AD, 
9 juni 2021.    

 

Staphorst slechtste van Nederland, ook meer nieuwe besmettingen in Noord- en Oost-
Gelderland. Staphorst telt van heel Nederland de afgelopen 24 uur het hoogste aantal nieuwe 
coronabesmettingen per 100.000 inwoners. De gemeente steekt voor de tweede dag op rij af 
tegen andere gemeenten in de regio. In Noord- en Oost-Gelderland zijn het voorbije etmaal 
bijna twee keer zoveel nieuwe besmettingen geregistreerd als in het etmaal daarvoor.  

Op de kaart van de Stentor-regio valt Staphorst, net als gisteren, in negatieve zin op. Het is 
de enige gemeente die donkerder kleurt dan de rest, met 40,8 positieve tests per 100.000 
inwoners. Bovendien is er geen enkele andere gemeente in Nederland die hoger scoort. In de 
praktijk komt het neer op 7 positief geteste mensen in de afgelopen 24 uur, een dag ervoor 
waren dat er 8. 

De gemeenten Zwartewaterland, Epe en Heerde vallen juist in positieve zin op: daar is het 
afgelopen etmaal niemand positief getest op het coronavirus.  

In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) zijn de afgelopen 24 uur 78 mensen 
positief getest op het coronavirus, tegen 42 de dag ervoor. Het aantal is ook hoger dan 
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maandag, toen er 68 nieuwe besmettingen waren. Voor de VNOG is het risiconiveau gisteren 
nog naar beneden bijgesteld. 

In de gehele regio komt het totaal aantal nieuwe besmettingen op 153 en daarmee is het terug 
op het niveau van  afgelopen zondag. Gisteren zijn nog 108 positief geteste mensen gemeld. 
Bron: De Stentor, 9 juni 2021.  

FNV: Werkgevers verschuilen zich in cao-overleg achter coronapandemie 

Werkgevers verschuilen zich in de cao-onderhandelingen achter de coronapandemie. Ze zijn 
heel erg voorzichtig als het gaat om loonsverhogingen, constateert vicevoorzitter Zakaria 
Boufangacha van vakbond FNV in een tussenevaluatie van het cao-seizoen. Hij vreest dat als 
de economie straks weer flink gaat aantrekken de lonen achter zullen blijven, net als na de 
vorige crisis. 

Boufangacha, die bij de bond gaat over het arbeidsvoorwaardenbeleid, merkt bij de werkgevers 
‘kruideniersgedrag’. Vaak moet de FNV aan cao-tafels ook nog ‘heel hard knokken’ voor 
afspraken met werkgevers die in de landelijke polder al in akkoorden zijn vastgelegd. En in de 
supermarktbranche en de metaalsector wordt al maanden gestaakt, omdat de werkgevers 
daar niet willen instemmen met de eisen van de vakbond, terwijl deze sectoren er toch tamelijk 
goed voor staan. 

Dit alles staat volgens de FNV’er haaks op de goede economische vooruitzichten en oplopende 
inflatieverwachtingen. ‘Het is dezelfde reflex die we zagen na de vorige crisis, terwijl de 
economie toen ook aantrok. Mijn verwachting is dat de economie nu veel sterker gaat 
aantrekken dan toen. Maar dat zien we nog niet terug in de loonontwikkelingen.’ 

Bij de krapte op de arbeidsmarkt zou eigenlijk een soort loongolf passen, vindt hij. 
Boufangacha hoopt daar in de tweede helft van het jaar meer van terug te zien. Hij heeft ook 
goede hoop dat het uiteindelijk wel mee zal vallen met de mogelijke faillissementsgolf, die 
kenners eerder voorspelden. ‘Vooral omdat het in veel sectoren goed gaat. Voorlopig gaat de 
coronasteun van de overheid gelukkig door.’ 

De gemiddelde loonsverhoging in de cao’s die sinds 1 december zijn afgesloten bedraagt 
volgens FNV nu nog 1,7 procent. Dat is minder dan de inflatie (2,1 procent) die het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week naar buiten bracht voor de maand mei. In 
koopkracht gaan werknemers er dus op achteruit, redeneert FNV. De looneis van de bond 
staat al een aantal jaar op 5 procent. 

Er zijn ook sectoren die heel zwaar zijn getroffen door de crisis, bijvoorbeeld de horeca of de 
luchtvaart. FNV is daarom ook cao’s overeengekomen waarin helemaal geen loonsverhoging 
is opgenomen. Dit speelt bijvoorbeeld voor de horeca-cao. In totaal heeft de bond 102 nieuwe 
cao’s afgesloten voor 830.000 mensen. 43 procent van die werknemers moest vanwege de 
crisis genoegen nemen met een nullijn. 

Dat de lonen omhoog moeten, vindt niet alleen de vakbond. Recent pleitte president Klaas 
Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) er eveneens voor dat bedrijven de lonen van hun 
personeel meer moeten verhogen. Hij begreep dat veel werkgevers door de coronacrisis andere 
zorgen hebben, maar nu de vooruitzichten voor het economisch herstel er goed uitzien zou er 
volgens Knot ook weer ruimte moeten zijn om personeel wat extra’s te bieden. Dat zou ook 
goed zijn voor het bredere economische plaatje, aldus Knot. Bron: AD, 9 juni 2021.  

Drugshandel paste zich het snelst aan en floreerde tijdens coronacrisis 

De internationale drugshandel heeft, anders dan veel andere sectoren van de economie, 
nauwelijks last gehad van de coronacrisis. Door bliksemsnel het zakenmodel aan te passen 
kon de handel praktisch ongestoord doorgaan. 
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Dat zegt het Europese drugsagentschap in zijn vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2020. 
Alleen tijdens de eerste lockdowns vanaf half maart vorig jaar liep de straathandel even terug 
en ontstonden lokale tekorten. Daarna verliep de handel weer als vanouds. De grote 
drugskartels maakten simpelweg (nog) meer gebruik van zeecontainers voor de aanvoer en 
van versleutelde berichtendiensten, apps op sociale media, online bronnen en post- en 
thuisbezorgingsdiensten voor de verkoop en distributie.  

Uitermate cynisch is dat twee kerndoelen van de EU, een gedigitaliseerde en een veerkrachtige 
economie, die nu met een herstelfonds van 750 miljard euro binnen handbereik moeten 
komen, bij de internationale drugshandel al volop gerealiseerd zijn. Niet meer dan een paar 
maanden had de handel nodig om zich aan te passen aan de gesloten binnengrenzen, reis- en 
uitgaansverboden.  

‘We zijn getuige van een dynamische en adaptieve drugsmarkt die bestand is tegen de 
beperkingen door corona’, aldus – vol bewondering – directeur Alexis Goosdeel van het 
drugsagentschap. Zijn diensten stelden vast dat enkel het gebruik van mdma, een drug die 
gewoonlijk in verband wordt gebracht met het uitgaansleven, vorig voorjaar even terugliep. 
Analyse van afvalwatermonsters in grote Europese steden wees uit dat de markt zich vorig 
jaar zomer alweer had hersteld. 

De strijd is nog allerminst gewonnen, concludeert ook EU-Commissaris van Binnenlandse 
Zaken Ylva Johansson. ‘Drugs zijn een aanhoudende en steeds aanwezige bedreiging die 
miljoenen levens treft. Ik ben vooral bezorgd over de zeer zuivere en krachtige stoffen die op 
straat en online beschikbaar zijn en over de 46 nieuwe drugs die in 2020 alleen al in de EU 
zijn ontdekt.’ Bron: AD, 9 juni 2021.  

Waarom de coronacrisis alsnog goed kan uitpakken voor de werkende 
vrouw 

Werken is zelden zo snel en zo ingrijpend veranderd als tijdens deze pandemie. Mirjam 
Wiersma, trainer en auteur van Elke werkdag een topdag, zoekt uit wat de impact daarvan 
kan zijn op ons werk na corona. Deze week: corona en de werkende vrouw. 

Mannen en vrouwen vervullen beiden meer zorgtaken tijdens de coronacrisis. De stijging bij 
de vrouw is het grootst, namelijk 14,3 uur blijkt uit recent onderzoek. En ook meer vrouwen 
dan mannen worstelen tijdens deze pandemie met de combinatie van kinderen en werk. 

Er was de hoop dat corona, nu iedereen thuiszit, juist tot een eerlijkere verdeling van de 
zorgtaken zou leiden, maar de verschillen zijn juist vergroot. Dat past in de trend van de 
afgelopen decennia: vrouwen zijn meer gaan werken, maar niet minder gaan zorgen. 
Hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe beschrijft deze ontwikkeling als ‘een vastgelopen 
revolutie’. Dat vrouwen nog meer zorgtaken zijn gaan uitvoeren, in een wereld die vrouwen al 
als niet-ambitieus ziet, pakt niet lekker uit als je wel ambitieus bent: ze zullen jou doorgaans 
niet als eerste vragen. 

Maar thuiswerken betekent tegelijkertijd ook het afscheid van autoritair leidinggeven. 
Werktijden en heel veel andere zaken zijn nu eenmaal lastig te controleren als iemand 
thuiswerkt. Coachend leidinggeven daarentegen draait niet om controleren, maar om 
ondersteunen. Om het begeleiden van je mensen om de beste versie van zichzelf te worden. 
Deze coachende stijl doet het goed tijdens corona en wordt door vrouwen en mannen 
toegepast, maar hij wordt wel eerder met vrouwen geassocieerd. Nu ‘de vrouwelijke manier 
van leidinggeven’ in trek is, kun je daar als werkende vrouw je voordeel mee doen. 

Ben je wel ambitieus, begin dan met het mogelijke beeld dat men van je heeft bij te sturen. 
Prik een wandeling met je leidinggevende, vertel wat goed gaat en vertel wat je nodig hebt, een 
extra opleiding bijvoorbeeld, en waar je naar toe wilt. Als iemand vraagt hoe het met je gaat, 
vertel dan iets positiefs dat je hebt meegemaakt op je werk. Noem bijvoorbeeld een prestatie 
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waar je trots op bent. Zorg dat je een intern netwerk hebt: benader bijvoorbeeld mensen voor 
een virtuele koffiesessie.  

Zorg daarnaast dat je zichtbaar bent. Met meer contacten hoor je eerder dat er een leuk nieuw 
project van start gaat. Wacht niet af als er iets leuks voorbij komt. Het advies van Jeannine 
Peek, algemeen directeur bij Capgemini is belangrijker dan ooit: ‘Steek je vinger op!’  

Vertel vervolgens enthousiast en onderbouwd waarom ze beslist jou aan hun team moeten 
toevoegen. Misschien ben je een echte regelneef of weet je heel veel van online tools die een 
project kunnen ondersteunen? Misschien is het een pittig traject met tegengestelde belangen 
die op een lijn gebracht moeten worden en heb je eerder je sporen verdiend in zo’n soort 
project. Bron: AD, 9 juni 2021.  

Joe Biden kondigt tijdens bezoek aan Europa corona-vaccinatieplan voor 
de wereld aan  

De Amerikaanse president Joe Biden gaat op bezoek 
in Europa een coronavaccinatieplan voor de wereld aankondigen. Hij zei dit kort voor zijn 
vertrek voor een week naar het Europese continent. Het is zijn eerste buitenlandse reis als 
president. Zijn echtgenote Jill vliegt mee. 

Aan het begin van hun trip gaan de president en de first lady naar Amerikaanse soldaten die 
zijn gestationeerd in het Britse Suffolk. Biden heeft verder donderdag een ontmoeting met de 
Britse premier Boris Johnson in de buurt van Cornwall. Daar vindt van vrijdag tot en met 
zondag de top van zeven vooraanstaande industriestaten (G7) plaats. Aan het einde van hun 
bezoek aan Groot-Brittannië worden de Amerikaanse president en first lady zondag ontvangen 
door koningin Elizabeth II in kasteel Windsor bij Londen. 

Maandag neemt Biden deel aan de NAVO-top in Brussel, waar de volgende dag een ontmoeting 
met leiders van de Europese Unie op het programma staat. Een langverwachte topontmoeting 
van Biden met de Russische president Vladimir Poetin zal volgende week woensdag 
plaatsvinden in Genève. Daarna keert de Amerikaanse president terug naar Washington. 
Bron: AD, 9 juni 2021.   

Nederland versoepelt inreisregels voor reizigers uit Duitsland 

Nederland versoepelt de inreisregels voor reizigers uit Duitsland. Die hebben vanaf morgen 
geen negatieve uitslag van een PCR-test meer nodig als ze langer dan 12 uur blijven. Het 
zogenoemde 'kleine' grensverkeer met een verblijf korter dan 12 uur (bijvoorbeeld Duitsers die 
boodschappen doen of gaan winkelen in Nederland) was al vrijgesteld van deze 
testverplichting.  

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken blijft wel waarschuwen voor ‘niet 
noodzakelijke, toeristische reizen’ naar Nederland. Dat geldt weliswaar niet meer als 
'hoogincidentiegebied' maar wel nog steeds als risicogebied met meer dan 50 nieuwe 
besmettingen per 100.000 inwoners in een week. Deze zogenoemde zeven dagen incidentie 
bedroeg vandaag 82,2.    

Dit betekent dat Duitsers bij terugkeer tien dagen in quarantaine moeten. Die zelfisolatie kan 
worden beëindigd met een negatieve coronatest, ook bij mensen die zijn ingeënt of zijn genezen 
van een coronabesmetting, Terugkeerders moeten zich op zijn vroegst 48 uur voor 
binnenkomst in Duitsland en uiterlijk 48 uur daarna laten testen op het coronavirus. 

De reiswaarschuwing geldt voor de provincies Noord-Holland met het bij Duitsers populaire 
eiland Texel en de badplaats Zandvoort, Zuid-Holland met Katwijk en Noordwijk, en Zeeland. 
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Strandopeningen zijn afhankelijk van de beslissing van de betreffende gemeente. Volgens de 
Duitse ANWB (ADAC) zijn hotels, pensions, vakantieappartementen en campings open, maar 
gelden er ter plaatse verschillende regels en beperkingen. 

De Nederlandse regering blijft ook vragen dat inwoners van Duitsland niet naar Nederland 
reizen en raadt Nederlanders ook af om niet noodzakelijke, toeristische reizen naar 
risicogebieden te maken. Vakanties en familiebezoeken worden als niet noodzakelijke reizen 
beschouwd. Bron: AD, 9 juni 2021.  
 

Grapperhaus: wat vinden de burgemeesters van de coronaregels voor 

evenementen         

Justitieminister Ferd Grapperhaus wil weten hoe de burgemeesters denken over de 
coronaregels voor evenementen die in de zomer waarschijnlijk weer mogelijk worden. Hij heeft 
de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad donderdagavond uitgenodigd voor een digitaal 
overleg, waarbij mogelijk ook een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken 
aanschuift. Het demissionaire kabinet neemt vrijdag een beslissing over de nieuwe 
coronaregels voor evenementen. 

Het kabinet wil voor vrijdag van de burgemeesters weten wat hun aandachtspunten zijn op 
het gebied van handhaving en vergunningverlening. Gekeken wordt onder meer naar de 
resultaten van de Fieldlabs, naar het toegangstesten, naar het vaccinatiebewijs en andere 
regels. Er wordt ook over maximale aantallen bezoekers gesproken. Bron: AD, 9 juni 2021.   
 
Justitieminister Ferd Grapperhaus praat donderdagavond met het Veiligheidsberaad van de 
25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. De bewindsman wil tijdens dit 
digitale overleg van de burgemeesters weten hoe ze denken over de coronaregels voor 
evenementen die in de zomer waarschijnlijk weer mogelijk worden.  
 
Het kabinet wil vóór vrijdag van de burgemeesters weten wat hun aandachtspunten zijn op het 
gebied van handhaving en vergunningverlening. Gekeken wordt onder meer naar de 
resultaten van de Fieldlabs, het toegangstesten, het vaccinatiebewijs en andere regels. Ook 
praten Grapperhaus en de burgemeesters over maximale aantallen bezoekers van 
evenementen. 

Volgens ingewijden komt het kabinet vrijdag met een besluit over de nieuwe coronaregels voor 
evenementen, omdat organisatoren op tijd de vergunningen moeten hebben geregeld. Bron: 
AD, 10 juni 2021.  

Beveiliger bij verzorgingshuis gemolesteerd door jongeren in Almelo; 
‘Ineens begonnen ze te schoppen en te slaan’ 

Gekneusde ribben, een scheurtje in zijn hand en overal blauwe plekken; een beveiliger is flink 
gewond geraakt, en moet verder met een traumatische ervaring. De man is door een groep 
rondhangende jongeren gemolesteerd bij verzorgingshuis Hoog Schuilenburg in Almelo. 

Dat gebeurde maandagavond rond half tien, meldt de politie Almelo. Een beveiliger van een 
beveiligingsbedrijf kreeg een melding van overlast van jeugd aan het Hoog Schuilenburg, een 
straatje met het gelijknamige verzorgingstehuis in de wijk Aalderinkshoek. 

De beveiliger ging poolhoogte nemen. ‘Toen hij daar aankwam vlogen een paar jongens gelijk 
weg op hun scooter. Kort daarop kwamen er van verschillende kanten ineens een stuk of acht 
jongeren op de beveiliger af. Zij gedroegen zich intimiderend en vroegen de beveiliger onder 
andere waar hij zich mee bemoeide’, aldus de politie. 

De beveiliger vroeg de jongens naar hun naam. Er kwam geen antwoord, de jongens kozen 
direct het hazenpad. ‘Ze renden verschillende kanten op. Een van de jongens kwam hierbij 
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ten val. Toen de beveiliger hem wilde vastpakken kwamen de andere jongens plotseling 
allemaal terug en begonnen de beveiliger te schoppen en te slaan. Hij viel hierdoor op de 
grond.’ Door de mishandeling liep het slachtoffer onder andere een scheurtje in zijn hand en 
gekneusde ribben op. 

Doordat alles zo snel gebeurde, was het lastig voor de beveiliger om een goed signalement te 
geven van de jongens. Hij schat de jongens tussen de 16 en de 18 jaar, onderling spraken ze 
in een voor hem vreemde taal. De politie zoekt getuigen. Bron: AD, 9 juni 2021.  

Nederland gaat met EU landen afspraken maken over soepele 
coronaregels 

Als het niet lukt om het in Europa eens te worden over soepelere 
coronaregels voor reizen deze zomer, gaat het kabinet misschien toch met 
andere landen onderlinge afspraken maken. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge 
woensdag gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. De Jonge vindt dat sommige landen 
regels bepleiten die strenger zijn dan nodig. Volgens De Jonge moet het wel 'praktisch' blijven. 

In de Europese Unie wordt nog onderhandeld over de praktische invulling van het digitaal 
coronacertificaat (DCC). Met zo'n DCC kunnen inwoners van de EU-lidstaten laten zien dat ze 
recent getest zijn, gevaccineerd zijn of van een besmetting zijn hersteld. Het land waar ze 
naartoe willen, moet ze dan in principe toelaten. De vraag is nog in welke gevallen het nodig 
is om zo'n certificaat te laten zien en wanneer mensen voor een certificaat in aanmerking 
komen. 

De Jonge heeft een aantal bedenkingen bij het voorstel van de Europese Commissie. Zo is de 
vraag of mensen direct een certificaat moeten krijgen als ze volledig zijn gevaccineerd, zoals 
Nederland graag wil, of pas twee weken later als de inenting volledig werkt. Bron: AD, 9 juni 
2021.    
 

 
 
Artsen en arts-assistenten van het Bravis en Amphia worden getrakteerd op een lunch bij het 
Havenhuis in Etten-Leur. © Pix4Profs/Joyce van Belkom   
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Gratis uit eten voor vijfhonderd zorgmedewerkers: ‘Nu eens ontspannen 
in plaats van rennen’ 
 
Heerlijk relaxen en lekker eten en drinken op een beschaduwd terras of binnen in het 
restaurant. Zorgmedewerkers worden gedurende twee dagen in de watten gelegd in onder 
andere restaurant het Havenhuis in Etten-Leur.  
 
‘Wat een genereus gebaar’ zegt Alexander Jaan,  gespecialiseerd arts op de spoedeisende hulp 
van het Bravis ziekenhuis. ‘Zij hebben tenslotte ook een zware tijd gehad’.  
 
Dat onderschrijft zijn collega Steef Stoffelen die,  samen met een aantal arts-assistenten, een 
secretaresse en een verpleegkundige, van de mogelijkheid gebruik heeft gemaakt om op 
dinsdagmiddag te lunchen in Het Havenhuis. Een geweldig initiatief vindt ook hij: ‘Want zij 
hebben het ook moeilijk gehad. Wij hebben gewoon ons werk kunnen doen. Druk, maar toch. 
Dat vond ik wel een voorrecht. Zij konden dat niet.’  Bron: AD, 8 juni 2021. 

 

  

   

Japan wil nog minder buitenlanders bij Spelen 

Japan wil het aantal buitenlanders dat de Olympische Spelen in Tokio bijwoont, verder 
terugschroeven. Premier Yoshihide Suga heeft woensdag in het parlement gezegd dat nog 
minder officials, stafleden en journalisten van overzee worden toegelaten. Al eerder was beslist 
het oorspronkelijke aantal van 180.000 geaccrediteerden meer dan te halveren en 
buitenlandse fans niet toe te laten. Met dit besluit wil Suga verspreiding van het 
coronavirus verder tegengaan. Japan is nog steeds bezig een nieuwe besmettingsgolf in te 
dammen. De Japanse premier herhaalde het standpunt van de regering dat de Spelen in Tokio 
doorgaan. De Spelen beginnen op 23 juli. 
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Japan neigt ernaar de eigen bevolking wel toestemming te geven om wedstrijden te bezoeken 
tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Japanse media meldde geen concrete aantallen of 
maximale bezettingspercentages voor stadions. 

De regering en het organisatiecomité wilden het bericht niet bevestigen. Een definitief besluit 
over het toelaten van Japanse toeschouwers moet deze maand worden 
genomen. Buitenlandse toeschouwers zijn niet welkom. Dat besluit is al eerder genomen.  

De regering van Japan was vorige maand nog heel terughoudend over publiek bij de Spelen, 
maar toen waren de coronacijfers minder gunstig dan nu. In het land is het 
vaccinatieprogramma op gang gekomen en daalt ook het aantal besmettingen. 

Om de zorgen over de verspreiding van het virus verder weg te nemen, heeft de organisatie 
bepaald dat alle journalisten die naar Japan komen om verslag te doen van de Spelen 
nauwlettend in de gaten worden gehouden. Ze mogen gedurende de eerste twee weken alleen 
in hotels en op sportlocaties komen die vooraf zijn opgegeven. Bron: AD, 9 juni 2021.  
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Aan het begin van de middag stonden zo'n 150 mensen in Deventer te wachten op het 
coronastempel voor hun gele boekje. © GGD IJsselland  
 

Mensen massaal naar GGD Deventer voor coronastempel in gele boekje: 
‘We moesten extra personeel optrommelen’ 
 
Het liep vandaag storm bij de GGD in Deventer. Mensen die volledig zijn gevaccineerd door 
GGD IJsselland en met terugwerkende kracht hun gele boekje wilden laten bijwerken, konden 
dat vanaf vandaag laten doen. Daar werd massaal gebruik van gemaakt. Voor de GGD-
vestiging aan de Schurenstraat stond sinds 13.00 uur een tijdlang een lange rij mensen. 
 
Het was drie weken lang niet mogelijk om het coronastempel bij GGD IJsselland te halen.  Die 
volgde daarin de landelijke lijn. Sinds deze week kan dat weer en met terugwerkende kracht, 
maar alleen op woensdagen en op specifieke locaties. In Deventer is dat Centrum voor 
Gezondheid De Hoge Hond. Ook kunnen volledig gevaccineerde mensen nog terecht op een 
Zwolse locatie. Bron: De Stentor, 9 juni 2021.  
 
 
Sinds maandag zetten de GGD's bij mensen die volledig gevaccineerd zijn 
een coronastempel in het 'gele boekje'. Dat zorgt op sommige plekken voor een stormloop, 
zoals in Deventer. Bij de GGD IJsselland stond een lange rij mensen die met terugwerkende 
kracht hun gele boekje wilden laten bijwerken.   

GGD IJsselland had niet gerekend op zo'n drukke middag in Deventer. ‘Op een gegeven 
moment stond de rij mensen tot op de straat’, zegt woordvoerster Gerbrig Filius. ‘We telden 
zo’n honderdvijftig wachtenden. Toen moesten we extra personeel optrommelen om de drukte 
weg te werken.’ 
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Ook in andere steden stonden mensen in de rij voor een coronastempel, zoals bij het Koning 
Willem 11 stadion in Tilburg. In Velsen-Zuid ontstond volgens NH Nieuws een gigantisch 
lange rij bij het Telstarstadion, waar de GGD een stempellocatie inrichtte. De stempels zouden 
eigenlijk pas vanaf 13.00 uur gezet worden, maar om 9.30 uur stond er al zo'n lange rij dat 
de medewerkers besloten toch maar alvast te beginnen. Bron: AD, 9 juni 2021.  

De stempel in het ‘gele boekje’ is geliefd, dus staat er de hele dag een rij.  Het is geen officieel 
vaccinatiebewijs, maar toch willen veel mensen een stempel in het ‘gele boekje’ na een 
coronavaccinatie. Het kan nogal wat voeten in de aarde hebben om die te bemachtigen. ‘We 
hebben hier maar één stempel.’ 

‘Het is een grote rotzooi’, vindt Huub Buster. De tachtigjarige Tilburger heeft net voor zichzelf 
en zijn vrouw een stempel in het gele boekje laten zetten, als bewijs dat het echtpaar 
gevaccineerd is tegen corona. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. ‘Ik ben eerst bij de 
GGD aan de Ringbaan-West geweest, want minister De Jonge zei dat je bij de GGD moest zijn, 
maar daar werden geen stempels gezet.’ 

Vervolgens moest Buster bij het Koning Willem II Stadion in de rij gaan staan om alsnog zijn 
stempels te bemachtigen. ‘Dat duurde minstens een kwartier. Ik vind het vooral vreemd dat 
ik hier wel mijn stempel moet halen, terwijl ik voor mijn twee vaccinaties naar Breda moest.’ 
De Tilburger gaat binnenkort op vakantie naar Oberstdorf. ‘Iedere deelstaat in Duitsland heeft 
andere regels. Hopelijk hebben we daar wat aan die stempel.’ 

Soepel ging het inderdaad niet bij het Koning Willem II-stadion, waar rond het middaguur 
zo’n twintig mensen in de rij stonden voor een stempel. ‘We hebben maar een stempel’, zegt 
Viviana, die verantwoordelijk is voor deze priklocatie. ‘Dit wordt op vrijdag door minister De 
Jonge besloten en dan moeten wij het maar uitvoeren met de middelen die we hebben.’ 

En dan is er ook nog onduidelijkheid over waar welke rij voor bedoeld is. Regelmatig loopt een 
medewerker langs de ‘stempelrij’ om te vragen of mensen soms niet voor een vaccinatie komen. 
Dat blijkt af en toe het geval, waarop mensen uit de rij worden gehaald en ergens anders naar 
toe moeten. 

De stempels worden vanaf afgelopen maandag gezet en dat zou bij iedere locatie moeten 
kunnen. In Tilburg is dat niet het geval, zoals  Buster aan den lijve ondervond. ‘Dat komt 
omdat de GGD aan de Ringbaan-West een testlocatie is’, zegt een woordvoerder van de GGD 
Hart van Brabant. Daar merken ze ook de drukte rond het stempelen. Dan helpt het niet dat 
er maar een stempel is. ‘Klopt, er zijn precies genoeg stempels voor alle locaties. Die zijn nu 
bijbesteld en worden zo snel mogelijk geleverd. We gaan nog weken door met stempelen, nu 
is er even een hoos van veel mensen die tegelijk komen, maar nog even wachten kan ook’, zegt 
de woordvoerder. 

Op dit moment bestaat er in Nederland nog geen officieel coronavaccinatiebewijs. Het 
ministerie van VWS werkt momenteel aan een fraudebestendig vaccinatiebewijs voor álle 
Nederlanders als onderdeel van het Digitaal Corona Certificaat (DCC) dat op Europees niveau 
wordt ontwikkeld. In Nederland zal dat certificaat in de zogeheten CoronaCheck-app worden 
ondergebracht. Die moet begin juli zijn gerealiseerd. 

Tot dusverre zijn er geen internationale afspraken over het gele boekje als COVID-19 
vaccinatiebewijs. Om de verwarring verder compleet te maken zijn er enkele Europese landen 
die het gele boekje op dit moment wél als vaccinatiebewijs accepteren: IJsland, Duitsland, 
Oostenrijk en Spanje. 

‘Dit lijkt me handig voor als je naar het buitenland wil, al ben ik dat op korte termijn nog niet 
van plan’, zegt Maria Krill (70). Ze weet dat in de meeste landen een stempel in het gele boekje 
niet als vaccinatiebewijs geldt, maar neemt in afwachting van het coronapaspoort het zekere 
voor het onzekere. ‘Dubbel is altijd beter.’ Ingrid (48) uit Tilburg heeft zich laten vaccineren, 
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maar is haar gele boekje kwijt, waardoor een stempel nog ontbreekt. ‘Het moet thuis ergens 
liggen. Ik ben zeker van plan om nog een stempel te halen, al hoop ik ook dat het met die app 
snel in orde komt’. Bron: BD, 9 juni 2021.  

Het gele boekje 

Het gele boekje is de bijnaam van het Internationaal Bewijs van Inenting (of Profylaxe). 
Internationaal staat het gele boekje bekend als carte jaune, yellow card, gelbe Impfpass. Het 
is een officieel vaccinatiebewijs van de World Health Organization (WHO). Het gele boekje is 
niet erkend als officieel vaccinatiebewijs voor Covid-19. Nederland kent zo’n bewijs niet, omdat 
het (tot nu toe) nergens in Nederland verplicht is om te bewijzen dat je gevaccineerd bent. 
Daarbij komt dat mensen zelf hun persoonsgegevens in het gele boekje noteren - daardoor is 
het makkelijk te vervalsen. Nederland werkt nu aan een digitaal vaccinatiebewijs. Dat zou de 
CoronaCheck-app kunnen worden. De Europese Commissie werkt aan een digitaal 
coronacertificaat. Wie nog geen geel boekje heeft kan dat zelf bestellen bij uitgever SDU. Die 
hebben door drukte al tienduizenden exemplaren bijgedrukt. Bron: BD, 9 juni 2021. 

Zorgen om missende bonnetjes bij miljardenuitgaven 

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de boekhouding over coronajaar 2020 alsnog op orde 
maakt. Het gebrek aan overzicht bij de miljarden die het demissionaire kabinet uitgaf bij het 
bestrijden van de coronacrisis, baart meerdere partijen zorgen. 

De Kamer is in het verantwoordingsdebat kritisch over het geld dat het kabinet tijdens de 
coronacrisis uitgaf, zonder dat duidelijk is of alle aangeschafte spullen ook echt zijn geleverd. 
‘Te midden van een crisis is dat nog best verklaarbaar’, vergoelijkt VVD-Kamerlid Heinen. 
Maar: ‘Ik neem aan dat de minister van Financiën inmiddels een project heeft opgezet om dit 
alsnog te achterhalen. Het is een kwestie van zorginstellingen bellen en apparaten tellen.’ 

Volgens SP-Kamerlid Alkaya raakt het ook het functioneren van de Kamer: ‘Wat ik de regering 
kwalijk neem, is dat de boekhouding en de organisatie dusdanig niet op orde waren dat wij 
als volksvertegenwoordigers achteraf niet eens meer kunnen controleren of er te veel is 
gekocht en of er te veel is betaald, omdat er simpelweg geen bonnetjes of geen bewijs voor is.’ 

Meerdere partijen komen daarom met voorstellen om orde op zaken te stellen. D66-Kamerlid 
Sneller wil dat de ministeries van Volksgezondheid en Defensie, die de hardste tik op de 
vingers kregen van de Rekenkamer, komend jaar meermaals aan de Kamer rapporteren hoe 
het gaat met het oplossen van hun problemen. CDA-Kamerlid Van Dijk wil dat de afdelingen 
financieel beheer van alle ministeries onder de loep worden genomen. 

De Kamer is ook kritisch over het oerwoud aan fiscale regelingen, waarvan in veel gevallen 
niet duidelijk of ze überhaupt werken. Meerdere partijen sluiten zich aan bij de kritiek van de 
Algemene Rekenkamer, die onderzoek deed naar alle belastingmaatregelen. ‘Telkens was de 
constatering dat de doelstellingen vaag zijn, de onderbouwing gebrekkig het resultaat 
onduidelijk en evaluaties zeldzaam’, was de harde conclusie. 

‘Dat is snoeihard’, zegt PvdD-Kamerlid Van Raan over het oordeel. En CU-Kamerlid Grinwis 
ziet dat dat bepaald niet voor het eerst is: ‘Al twintig jaar zijn het dezelfde conclusies van de 
Rekenkamer.’ 

Meerdere partijen opperen daarom woensdag, tijdens het debat over de financiële 
verantwoording van het demissionaire kabinet over 2020, om flink te snoeien in de fiscale 
regelingen, zoals de Rekenkamer ook voorstelt. PvdA-Kamerlid Nijboer voorziet ook een 
positief effect daarvan bij het op orde krijgen van de boekhouding: ‘Kan het snoeien in fiscale 
regelingen daarin niet helpen?’  Bron: De Telegraaf, 9 juni 2021.     
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Hoekstra moet beter op de bonnetjes letten 

Dat het kabinet in blinde paniek in het wilde weg mondkapjes en beademingsapparatuur 
kocht, snapt de Tweede Kamer best. Maar niet dat de bonnetjes kwijt zijn en spullen op papier 
‘verdwenen’ zijn. Want: de boekhouding rammelt al jaren. 

In zekere zin was de coronacrisis een soort stresstest voor de uitgaven van het kabinet. Het 
resultaat is treurig: minister Wopke Hoekstra (Financiën) en zijn kabinetscollega’s zijn 
andermaal gezakt. Bron: AD, 9 juni 2021. 

 

De elf miljoenste coronaprik is gezet 

De 11 miljoenste coronaprik is gezet. Dat meldt het coronadashboard van de overheid. In 
totaal zijn er nu 11.145.074 naalden een bovenarm ingegaan, zo staat er woensdag op het 
dashboard. Het gaat om eerste- en herhaalvaccinaties bij elkaar.  

Vorige week werd een recordaantal prikken gezet: ruim 1,2 miljoen. Volgens de planning op 
het coronadashboard worden er deze week, tussen 7 en 13 juni, ruim 1,4 miljoen mensen 
gevaccineerd. Het daadwerkelijke aantal kan afwijken, bijvoorbeeld doordat mensen hun 
afspraak afzeggen. 

De GGD'en hebben veruit de meeste vaccinaties gezet: meer dan 8 miljoen in totaal. 
De centrale registratie van het aantal vaccinaties bij huisartsen en zorginstellingen is nog 
steeds niet op orde. Het aantal prikken dat er via deze weg is gezet, berust dus op een 
schatting. Bron: AD, 9 juni 2021.   
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Ziekenhuizen krijgen meer lucht nu aantal coronapatiënten blijft dalen 

Nu het aantal coronapatiënten fors blijft dalen, krijgen de ziekenhuizen weer meer lucht. In 
de afgelopen 24 uur zijn 103 bedden op verpleegafdelingen en intensive cares vrijgekomen. 
Precies een maand geleden, op 9 mei, behandelden ziekenhuizen nog 2435 coronapatiënten. 
Nu zijn dat er nog 834. Dat betekent dat er 1601 bedden zijn vrijgekomen in een maand tijd. 

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda heeft zelfs de Covid-afdeling kunnen sluiten. Drie 
weken geleden werkte het personeel zich het snot voor de ogen. Nu is het bijna stil op de 
gang. Nog zeven coronapatiënten zijn er over. Zij liggen vanaf vandaag op de normale 
isoleerafdeling. ‘De coronaperiode was zwaar maar heeft ons ook veel gebracht.’ 

De leegloop betekent ook dat artsen en verpleegkundigen op andere afdelingen aan het werk 
kunnen worden gezet om te helpen bij de reguliere zorg. Op de intensive care liggen nu 531 
mensen met andere aandoeningen. Verpleegafdelingen behandelen iets meer dan 13.000 'non-
Covid-patiënten'. Dat is voor het eerst sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) in september begon met het delen van die gegevens. 

Coronapatiënten hoeven nauwelijks nog te worden overgebracht naar andere delen van het 
land. In de afgelopen week zijn maar acht patiënten verplaatst, van wie één ic-patiënt. In de 
week ervoor werden vijfentwintig coronapatiënten verspreid en nog een week eerder 
negenenveertig mensen. Bron: AD, 9 juni 2021.  

 

Bedden en patiënten verplaatst naar 'normale' afdelingen in het Groene Hart Ziekenhuis in 
Gouda. Binnenkort wordt deze vijfde verdieping weer gebruikt voor de reguliere zorg. © Pim 
Mul  
 

Zucht van verlichting in ziekenhuis na sluiten Covid-afdeling: ‘Het was 
zwaar maar ‘t heeft ons ook wat gebracht’ 
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Nu is het stil in de gangen op de vijfde verdieping van het ziekenhuis. Stil? Drie weken geleden 
werkte het personeel zich het snot voor de ogen op deze Covid-afdeling. ‘De coronaperiode was 
zwaar maar heeft ons ook veel gebracht.’ 
 
Nog zeven coronapatiënten zijn er over. Zij liggen vanaf vandaag op de normale isoleerafdeling. 
Het is weliswaar nog niet gedaan met de ziekenhuisopnames maar het normale leven in het 
Groene Hart Ziekenhuis lijkt toch echt terug te keren. De zucht van verlichting onder 
verpleegkundigen en artsen is tot Waddinxveen te horen.  Bron: AD, 9 juni 2021. 
 
Bijna iedereen verheugt zich op de tijd na corona 
 
Bijna negen op de tien Nederlanders verheugen zich op de tijd 'na corona'. Dat blijkt uit 
onderzoek I&O Research onder 2004 respondenten van 18 jaar en ouder in opdracht van 
de NOS. De ondervraagde Nederlanders kijken er het meest naar uit dat ze geen 
mondkapje meer hoeven te dragen als de coronamaatregelen verdwijnen. 
 
Andere veranderingen waar de Nederlanders zich op verheugen zijn op vakantie gaan naar 
het buitenland, anderen weer kunnen aanraken of knuffelen en naar een restaurant gaan. 
Verder zegt de helft van de ondervraagden het na corona fijn te vinden 'niet meer steeds bij 
alles na te moeten denken' en drieënveertig procent is blij dat er dan geen anderhalve 
meter afstand meer hoeft worden gehouden. Jongeren tot 25 jaar verlangen extra naar een 
bezoek aan een concert, een festival of het theater. Bron: AD, 9 juni 2021.   
 

Warmte doet graspollenseizoen in één klap losbarsten, 
hooikoortsklachten pieken 
 
Het warme weer van de afgelopen dagen in combinatie met de natte weken daarvoor hebben 
een bloei-explosie veroorzaakt bij de grassen in Nederland. Daardoor zitten er in een groot 
deel van het land extreem veel pollen in de lucht. ‘Dit is de eerste piek dit seizoen’, zegt Arno 
Vlooswijk van hooikoortsradar.nl en pollennieuws.nl 
 
Bijna heel Nederland was vanmiddag wijnrood gekleurd, een indicatie voor ‘veel pollen’ op de 
kaart van Nederland op pollennieuws Alleen in het gebied ten westen van de lijn Zeeland- 
Uithuizen was de situatie beter. De paarse kleur die gebieden aangeeft met extreem veel 
pollen, breidt zich de komende uren uit tot over bijna het hele land. Alleen Utrecht, Noord-
Holland en de drie noordelijke provincies blijven wijnrood. Pas vanaf 23.00 uur wordt het 
beter.  De verbetering duurt tot vrijdagmorgen 11.00 uur. Naarmate het daarna weer warmer 
wordt, neemt de hoeveelheid pollen in de lucht weer toe.  
 
Vlooswijk: ‘Hooikoortspatiënten hebben bizar veel last van de pollen. De gemiddelde 
klachtenscore bedroeg gisteren 7,9 op een schaal van tien.’  
 
De eerste piek van dit seizoen, dat begon op 1 mei. De klachtenteller voor vandaag staat op 
dit moment op 7,8. De eigenaar en uitgever van pollennieuws verwacht voorlopig weinig 
verandering. ‘Zolang het droog blijft en de luchtvochtigheid 's nachts niet daalt, duurt de piek 
voort en dat is voor zover ik nu kan zeggen nog zeker een dag of drie, vier.’  
 
De piek, die op 6 juni inzette, wordt veroorzaakt doordat de grassen in Nederland massaal 
zijn gaan bloeien. ‘Na de natte periode in mei zijn ze onder invloed van de warme temperaturen 
enorm gaan groeien. Op 1 juni hadden we een eerste piek met een klachtenscore van 7,1. 
Daarna volgde een daling tot 5 juni en sindsdien gaat de lijn flink omhoog’, vervolgt de 
pollenkenner.  
 
De pollendruk wordt volgens hem gemeten aan de hand van een aantal factoren waaronder 
de temperatuur, luchtvochtigheid en wind. Bij de berekening wordt gebruik gemaakt van de 
gegevens van weerstations en van buienradar. Bij zonsopgang- en ondergang verandert de 
pollendruk normaliter. 
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De bloeiende grassen mogen dan de eerste piek van het seizoen op hun naam zetten, de elzen 
en berken piekten dit voorjaar al maar veroorzaakten niet zoveel klachten en die pieken waren 
daarom minder hoog dan die van de grassen.  Bron: AD, 9 juni 2021.    
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Corona-onrust heeft Spanje in zijn greep: Luis Enrique stelt 
schaduwselectie samen 
 
De onrust bij de Spaanse selectie is groot nu in enkele dagen tijd twee spelers positief hebben 
getest op corona. Bondscoach Luis Enrique heeft een schaduwselectie van zeventien nieuwe 
spelers samengesteld in het geval een groot deel van zijn A-ploeg besmet blijkt. 
 
Elke avond heerst er grote nervositeit op het trainingscomplex van de Spaanse voetbalbond 
in Las Rozas, bij Madrid, waar de nationale selectie zich sinds eind mei voorbereidt op het EK. 
Iedereen in de ‘bubbel’, in totaal 51 personen, wacht dan met spanning op de uitslag van de 
dagelijkse PCR-test waaraan spelers en begeleiders worden onderworpen sinds aanvoerder 
Sergio Busquets afgelopen zondag positief testte. Vanavond testte iedereen negatief. Bron: AD, 
9 juni 2021. 
 

VS kopen 500 miljoen doses Pfizer vaccin om het te doneren aan honderd 
andere landen 
 
De Verenigde Staten gaan 500 miljoen doses van het coronavaccin 
van Pfizer/BioNTech kopen om het vervolgens te doneren aan andere landen, melden 
Amerikaanse media. Dat is bovenop de 80 miljoen doses die al eerder werden beloofd. 
 
De vaccins worden volgens The New York Times gedeeld met ongeveer honderd landen. De 
eerste 200 miljoen worden dit jaar verwacht, de rest in 2022. Van het vaccin moeten twee 
doses worden toegediend voor optimale bescherming, wat dus betekent dat dankzij de nieuwe 
Amerikaanse schenking 250 miljoen mensen geprikt kunnen worden. 
 
De Verenigde Staten ervaren steeds meer druk om vaccins te delen vanwege de voortvarende 
vaccinatiecampagne in het land. Ruim de helft van de bevolking heeft zeker één prik gehad. 
Vier op de tien Amerikanen is volledig gevaccineerd. Veel landen lopen ver achter op de 
Amerikanen. Bron: AD, 9 juni 2021.  
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VS bevestigen dat ze coronavaccins gaan kopen en doneren aan minder 
welvarende landen 

De Verenigde Staten hebben bevestigd dat ze 500 miljoen coronavaccins gaan kopen 
en doneren aan minder welvarende landen. Het gaat volgens het Witte Huis om een historisch 
besluit dat een flinke impuls moet geven aan de wereldwijde strijd tegen het coronavirus. 

Het gaat om vaccins van Pfizer/BioNTech die worden geproduceerd in de VS. De bedrijven 
hebben bevestigd dat ze meedoen aan het initiatief van de regering van Joe Biden en zeggen 
daarmee geen winst te zullen maken. Er moeten 200 miljoen doses worden geleverd en 2021 
en nog eens 300 miljoen in de eerste helft van 2022. 

‘Het gaat om de grootste aankoop en donatie van vaccins door een enkel land’, schrijft het 
Witte Huis in een verklaring. De middelen gaan naar 92 landen en de Afrikaanse Unie. Er 
moeten de komende dagen verdere stappen worden aangekondigd, aldus de regering-Biden. 

De VS hebben zelf al een groot deel van de bevolking ingeënt. Meer dan 60 procent van de 
volwassen Amerikanen heeft in ruim vier maanden tijd minstens één dosis van een 
coronavaccin gehad. Washington zegt nu ook de rest van de wereld te willen helpen de 
pandemie te verslaan en maakte eerder al bekend voor eind juni 80 miljoen vaccins te willen 
doneren. Bron: AD, 10 juni 2021. 
 
Noodgreep wordt gíga-succes: tassenverkopers Ben en Pieter rijden nu 
met eigen aardappeltrucks rond 
 
Een noodgreep wordt onverhoopt een gigantisch succes. Decennialang verkochten zwagers 
Ben Schipper (38) en Pieter Veldhuijzen (41) tassen op de markt. Toen dit niet meer mocht 
door corona, en zij hun inkomsten zagen verdampen grepen ze naar de simpelste oplossing: 
ouderwets langs de deuren met aardappels van de buurman. Het bleek een regelrechte hit.  
 
Ze stonden er echt even van te kijken. Dat ene bericht, dat de weekmarkten dicht moesten. 
Wat nu? ‘Iedereen was verontwaardigd. Er stonden vrachtwagens volgeladen met vis, groenten 
en fruit. Wij dachten: wat sneu voor die mensen dat ze al die spullen niet meer kunnen 
verkopen. En wat moeten wij nu?’  Bron: AD, 9 juni 2021.  
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Frank Poorthuis. © Marco de Swart 
 

Ik denk graag dat ik dingen zelf ook wel kan, en soms zelfs beter 
 
Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. 
Verslag van dag 452.  
 
Eerst hadden ze het te druk, toen regende het, daarna werd het te koud, toen kreeg een van 
hen corona. Een jaar lang hebben we op de schilders moeten wachten. Maar nu zijn ze er. 
 
Hun verschijnen past helemaal in het nieuwe leven dat begint. Kent u dat, dat je in een 
weiland een stuk verroest golfplaat van het gras optilt? Eronder krioelt het van het leven. 
Precies zo hebben we nu de coronadeken van het land afgetrokken. De terrassen lopen vol, in 
de winkelstraten is het alweer bijna als vanouds. Mondkapjes? Misschien woon ik in een 
atypische buurt, maar hier zijn ze al bijna niet meer te zien. Terwijl, ik wil niet zeuren hoor, 
maar iedereen onder de 45 in dit land nog niet eens zijn eerste vaccinatie heeft gehaald. 
 
Maar goed. Ook hier pakken we het leven op en de schilders symboliseren dat. Jammer genoeg 
kan ik mezelf nauwelijks horen denken. Een verdieping lager staat er een de buitendeur te 
schuren. Geluid en trillingen gaan door merg en been. Als tegenwicht heb ik de radio nu 
knalhard gezet, maar ik ben niet zeker of dat de juiste remedie is. Nu heb ik wel aparte stereo: 
links schuurgeluid, rechts een vioolconcert van Brahms. Maar in mijn hersens klinkt het 
vooral als meer lawaai. 
 
Toch moet ik niet klagen. Ik kijk al jaren naar die voordeur en denk dan: ik moet hem eigenlijk 
verven. Ik ben namelijk erg een type dat denkt dat ik dingen zelf ook wel kan. En soms zelfs 
beter. Ik pak hamers uit handen, duw mensen weg bij de afwasmachine, neem de regie op 
me.  

 
Mijn vrouw gaf me ooit een trui voor Sinterklaas met de tekst ‘Laat mij het maar doen’. Ze 
lacht er tevreden bij, elke keer dat ik hem draag. Twee jaar terug heb ik dan dus ook de serre 
zelf geschilderd. Geschuurd, gegrondverfd, een laagje gebroken witte lak en nog een. Geen 
half werk. Vorige week zei een van de kleintjes: ‘Kijk eens pap, ik kan er zo een heel vel 
aftrekken.’ En dat deed ze ook. Een huis schilderen is een ambacht en ik ben blij dat er 
vakmensen voor mijn deur staan. Dat lawaai zit ik uit. Zonder radio, gewoon mono 
schuren.  Bron: AD, 9 juni 2021.   
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Door coronacrisis geen verlies van banen  
 
De coronacrisis blijkt een minder grote banendoder dan gevreesd. Ruim zes op de tien 
mensen die in het eerste halfjaar van de coronacrisis waren ontslagen, hadden binnen zes 
maanden weer een nieuwe baan. Dat meldt het FD op basis van de jaarlijkse prognose voor 
de arbeidsmarkt van het UWV die donderdag verschijnt. 
 
In het algemeen vonden ze werk in de sector waar ze voordien werkzaam waren. Dat geldt ook 
voor ontslagen werknemers in de horeca, de recreatie en culturele sector, sectoren die hard 
werden geraakt door de maatregelen tegen het virus. Ontslagen werknemers in de reisbranche 
en de luchtvaart moesten wel vaak omzien naar een andere bedrijfstak. 
 
De uitkeringsinstelling, die verantwoordelijk is voor de werkloosheidsuitkeringen en sinds 
corona ook voor de loonsteun via de NOW, verwacht dat de arbeidsmarkt zich redelijk snel zal 
herstellen van de coronacrisis. Dat herstel begint dit jaar met een groei van het aantal 
gewerkte uren met 2 procent en zet volgend jaar door met een banengroei van 2,3 procent. 
Bron: AD, 10 juni 2021. 

 
Mensen die gevaccineerd zijn hebben genoeg aan CoronaCheck-app om 
toegang te krijgen tot locaties en evenementen 
 
Mensen die al gevaccineerd zijn, hebben vanaf 23 juni genoeg aan de CoronaCheck-app om 
toegang te krijgen tot locaties en evenementen. Nu moeten mensen nog een negetieve 
test laten zien om naar een festival of sportwedstrijd te kunnen, ook al hebben ze al een 
coronaprik gehad. Dat hoeft straks niet meer. De app is dan voldoende 
om vaccinatiebewijzen te generen. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge in de 
Tweede Kamer gezegd.  
 
Volgens De Jonge blijft de privacy van de gebruikers gewaarborgd. Een medewerker hoeft 
alleen op de app de initialen en geboortedatum van de betrokkene te controleren. Niet of 
iemand gevaccineerd, getest of hersteld van corona is. Een QR-code geeft uiteindelijk toegang. 
Per 1 juli moet de app ook ingezet kunnen worden voor vakantiereizen naar het buitenland. 
Maar binnen de Europese Unie is nog veel discussie over de wijze waarop. Bron: AD, 9 juni 
2021.  
 

Internationaal reisverkeer tussen VS en VK zo snel mogelijk hervatten 
 
De Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson zullen naar 
verwachting instemmen om het internationale reisverkeer tussen de twee landen 'zo snel 
mogelijk' te hervatten. Dat staat in een verklaring van de Britse overheid. Op het moment is 
reizen tussen de landen om het besmettingsgevaar met het coronavirus in te 
perken. Amerikaanse en Britse luchtvaartmaatschappijen verwachten dat het reisverbod niet 
voor 4 juli zal worden opgeheven.  
 
Biden is woensdagavond aangekomen in het Verenigd Koninkrijk voor zijn eerste 
presidentiële reis, hij ontmoet Johnson donderdag in Cornwall. Daar vindt van vrijdag tot en 
met zondag de top van zeven vooraanstaande industriestaten (G7) plaats. 
 
Behalve met het Verenigd Koninkrijk zijn de Verenigde Staten ook in gesprek met Canada, 
Mexico en de Europese Unie over het opheffen van de meest strenge reisbeperkingen, die al 
vijftien maanden gelden vanwege de pandemie. Bron: AD, 10 juni 2021.  
 

Wie in 1989 is geboren kan afspraak maken voor vaccinatie 
 
Wie in 1989 is geboren, kan vanaf vandaag een afspraak maken voor vaccinatie tegen het 
coronavirus. Deze mensen zijn 31 of 32 jaar oud. Bij de prik krijgen ze het vaccin 
van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. Hierna komen de eerste mensen uit de jaren 90 aan 
de beurt.  
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Het kan zijn dat sommige mensen uit 1989 al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken 
of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe 
uitnodiging weggooien. 

Twee weken geleden konden mensen uit 1969 tot en met 1978 een afspraak maken. Vorige 
week werden mensen uit 1979 tot en met 1984 al uitgenodigd. Eerder deze week volgden de 
mensen uit 1985, 1986, 1987 en 1988. 

De GGD heeft 140 vaccinatielocaties geopend waar mensen terechtkunnen voor een prik. Het 
kabinet hoopt dat voor half juli elke volwassene die dat wil een eerste prik heeft gehad. De 
laatste lichting die daarbij aan de beurt komt, is geboren in 2003. Tot nu toe zijn iets meer 
dan 11 miljoen eerste en tweede prikken gezet. Eind juni moeten de eerste kwetsbare kinderen 
van 12 jaar en ouder worden uitgenodigd. Het kabinet besloot woensdag dat zij ook in 
aanmerking komen voor vaccinatie. Bron: AD, 10 juni 2021. 

Nijmeegse arts Jeroen helpt in Suriname: ‘Geen Indiase toestanden, wel 
onnodige sterfgevallen door code zwart’ 
 
Corona teistert Suriname. Code zwart is afgegeven, een van de ergste codes die een ziekenhuis 
kan treffen. Misschien wel de ergste: er zijn niet meer genoeg bedden beschikbaar op de 
Intensive Care. Wie krijgt er dan wel een bed? Nederlandse deskundigen bieden sinds vorige 
week hulp. Onder hen twee Nijmeegse artsen. 
 

 
Jeroen Schouten (met witte schort) en een Surinaamse collega bij een covid-patiënt. © eigen 
foto  

Met infectioloog Denise Telgt is intensivist Jeroen Schouten, beiden van het Radboudumc, 
‘chef de mission’ van het in allerijl uitgezonden landelijke team van verpleegkundigen, artsen 
en technici. Schouten: ‘Nog drie maanden, dan moeten we over het ergste heen zijn.’ 

U bent sinds vrijdag in Suriname. Hoe gaat het? 
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‘Er is een totale lockdown, niemand mag zelfs maar de straat op. Code zwart is hier de realiteit, 
er zijn veel meer patiënten dan ziekenhuisbedden. Het zijn geen Indiase toestanden waarbij 
mensen als vliegen doodgaan. Maar op een land met 600.000 inwoners hebben we het toch 
over acht à tien personen per dag die nu overlijden. Dat staat gelijk aan 250 doden per dag in 
Nederland. Vooral door de veel besmettelijkere Braziliaanse variant is het ineens heel hard 
gegaan. In Suriname werden, zoals op meer plekken in de wereld, ineens ook de afstandsregels 
minder goed nageleefd.’ 

Kunt u redding brengen? 

‘Redding is een te groot woord, we overbruggen vooral. Een groot probleem is het tekort aan 
handen aan het bed. Wij zijn nu hier met een team van 22 man en springen bij om de 
grootste nood te lenigen in de acute zorg. Onze verpleegkundigen en artsen worden ingezet in 
alle zes de ziekenhuizen. Vijf daarvan liggen in Paramaribo, eentje in Nickerie. Volgende week 
komen nog eens vijftien artsen en verpleegkundigen over. Door de extra ondersteuning hebben 
we al vijf ic-bedden kunnen openen. Binnen twee weken moeten dat 25 bedden zijn. Dan 
zitten we op 75 bedden, nu zijn dit er 50.’ 

Zo'n vreemde omgeving is niet moeilijk? 

‘Het werk is niet anders dan in Nederland, veel vrijwilligers zijn hier vorig jaar ook al geweest. 
Ze kennen ons, wij kennen de ziekenhuizen, Suriname is wat dat betreft een klein land. Wie 
zich hiervoor aanmeldt, is in de regel ook niet iemand die heel erg in hokjes denkt. Voordeel 
is dat iedereen Nederlands spreekt. Dat maakt het makkelijker dan dat je naar bijvoorbeeld 
Venezuela zou gaan.’ 

Dat is wat het team doet: extra handen aan het bed? 

‘Naast medische hulp ondersteunen we ook op technisch gebied. Twee technici hebben al 
talloze kapotte apparaten voor beademing gerepareerd. We hebben een vracht aan medicijnen 
meegenomen waar een tekort aan was, zoals dexamethason, en middelen om Covid-patiënten 
in slaap te kunnen brengen. Het belangrijkste is misschien wel de 115.000 vaccins die we 
vanuit Nederland kregen en vanaf morgen gaan toedienen. Tot nu toe zijn nog maar 80.000 
Surinamers een keer gevaccineerd, 20.000 twee keer. We kunnen het programma enorm 
versnellen. Fantastisch is dat we de beschikking krijgen over 25.000 Janssen-vaccins. Die 
hoef je maar één keer toe te dienen, ideaal voor mensen in het binnenland. Die hoeven nog 
maar één keer naar een post te komen.’ 

De Surinaamse artsen vinden uw hulp niet te bevoogdend? 

‘In de briefings onder onze mensen is het eerste wat we zeggen: jongens, we zijn hier te gast, 
zij bepalen wat hier gebeurt. Natuurlijk kun je met zachte hand zeggen: joh, zullen we het zó 
doen, dat is misschien wel handig? Maar niet: wij komen uit Nederland, dit zijn de protocollen, 
zo moet het gebeuren. Dan zet je onnodig kwaad bloed, terwijl we willen samenwerken.’ 

Hoelang nog?   

‘We hebben financiering van het ministerie van Volksgezondheid voor drie maanden. In 
estafettevorm zullen mensen uit allerlei ziekenhuizen in Nederland al die tijd blijven 
bijspringen. Als het vaccinatieprogramma goed loopt, verwacht ik dat we na die drie maanden 
over het ergste heen zijn. Zaak is nu de boel zo in de steigers te zetten dat de zorg structureel 
goed geregeld is.’ Bron: DG, 10 juni 2021.  
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Jeroen Schouten in Suriname. © eigen foto  

 

Volgende crisissituatie komt er hoe dan ook 
 
Om na de coronacrisis beter voorbereid te zijn op een volgende crisissituatie, moet de overheid 
in de eerste plaats ervan uitgaan dat zo'n crisis er hoe dan ook een keer komt. Die conclusie 
trekken drie adviesorganen van het kabinet in een gezamenlijk stuk. Voorbereid zijn betekent 
dus niet alleen alles in het werk stellen om een crisis te voorkomen, maar de realisatie dat die 
volgende crisis er gáát komen, aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR), de Gezondheidsraad (GR) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). 

Aanpassingsvermogen, samenwerking tussen verschillende disciplines en een goede verdeling 
van verantwoordelijkheden zijn cruciaal om een volgende crisis het hoofd te bieden, aldus de 
raden. Hoe, wat en wanneer kunnen we niet weten, schrijven ze. Daarom is het belangrijk om 
ook buiten crisistijd te oefenen en samen te werken. 

Een belangrijke les van het afgelopen jaar is volgens de organisaties het belang van openheid 
en het expliciet benoemen van risico’s en onzekerheid. Dat draagt bij aan transparantie en 
vertrouwen, vinden ze, ook al brengt het ook "een zekere kwetsbaarheid met zich mee". 
Bestuurders kunnen wellicht kwetsbaarder zijn voor kritiek als ze onzekerheden eerlijk 
benoemen, maar volgens de raden ontstaat zo ook een cultuur waarin geaccepteerd wordt dat 
gemaakte keuzes soms later moeten worden bijgesteld, in plaats van een cultuur gericht op 
risicobeheersing. 

Tijdens de coronacrisis hebben we duidelijk de kracht en het belang gezien van 
wetenschappelijke kennis, schrijven de adviesraden. Ze noemen bijvoorbeeld de snelle 
ontwikkeling van coronatests en -vaccins. Maar we hebben ook beperkingen gezien, zoals de 
persistente onzekerheden, de onvoorspelbaarheid en regelmatig het gemis van eenduidige 
adviezen met betrekking tot hoe te handelen, voegen ze eraan toe. Bron: AD, 10 juni 2021.  
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Huisartsen in Brabant krijgen mogelijkheid tweede prik AstraZeneva 
maand eerder te geven 
 
Huisartsen in Brabant krijgen de mogelijkheid om de tweede prik met AstraZeneca een 
maand eerder te geven. De levering van vaccins wordt versneld. Patiënten kunnen echter niet 
bij iedere huisarts terecht. 

De tweede prik met AstraZeneca mag zes weken na de eerste prik gegeven worden aan mensen 
in de leeftijdsgroep van 60 tot en met 64 jaar. Dat heeft de Gezondheidsraad eind mei bekend 
gemaakt. Eerder werd tussen de twee prikken een periode van 12 weken aanbevolen. Het 
gevolg is dat sommige mensen al een maand eerder gevaccineerd kunnen worden. 

Volgens huisarts in Bosschenhoofd en Zegge, Frans Sturm, voorzitter van de LHV-kring West 
Brabant, lukt het niet bij alle huisartsen om de planning om te gooien. Sturm: ‘Het beeld is 
wisselend. Huisartsen die nog geen datum voor de tweede prik hebben vastgelegd, kunnen 
hun schema in de meeste gevallen wel omgooien. Zij zijn op dit moment flexibeler. Bij Het 
Huisartsenteam Midzomerplein hebben we het open gehouden uit angst voor 
leveringsproblemen. Als de mensen langskomen en je hebt niks, dan sta je met je mond vol 
tanden. Nu er sneller vaccins komen, kunnen wij daar ook snel op inspelen en de mensen 
eerder gaan vaccineren dan verwacht.’ Bron: AD, 19 juni 2021. 

Plan om medewerkers voor de zorg te behouden 
 
Om meer medewerkers voor de zorg te behouden lanceren diverse organisaties een plan 
waarin zij binnen vier jaar voor een kwart minder uitval en ongewenste uitstroom van 
zorgmedewerkers willen realiseren. Uitvoering van dit preventieplan levert volgens stichting 
IZZ in potentie 11.000 extra handen op voor de zorg en een besparing van maar liefst 1 
miljard euro. 

De initiatiefnemers roepen demissionair minister Tamara van Ark op om dit preventieplan te 
steunen en onderdeel te maken van het Nationaal herstelplan voor de zorg. ‘Met dit 
preventieplan staan we in de startblokken om het huidige verzuim en ongewenste verloop in 
de zorg flink terug te dringen’, zegt Roland Kip, algemeen directeur van IZZ. ‘Het is 
een mijlpaal dat verschillende relevante organisaties nu hun krachten en data bundelen om 
samen écht werk te maken van een gezonde zorgsector. Een gezonde zorgsector is goed voor 
de patiënt én voor de zorgverlener.’  Bron: AD, 10 juni 2021. 

Europees Parlement roept op tot tijdelijke opheffing eigendomsrechten 
coronavaccins 

Het Europees Parlement roept op tot een tijdelijke opheffing van intellectuele 
eigendomsrechten voor coronavaccins. In een resolutie die werd aangenomen met 355 
stemmen stelt het Parlement voor om onderhandelingen te starten voor een tijdelijke 
ontheffing om de mondiale toegang te verbeteren tot betaalbare medische coronaproducten. 
‘Daarnaast moet de ontheffing leiden tot het aanpakken van de wereldwijde 
productieproblemen en bevoorradingstekorten’, staat te lezen in een persbericht. Bron: AD, 
19 juni 2021.  

Nederlandse economie herstelt eerder dan gedacht van coronacrisis 

De Nederlandse economie herstelt eerder dan gedacht van de coronacrisis. Dat voorzien 
economen van de Rabobank. De bank verwacht nu dat de economie dit jaar met 3,8 procent 
groeit, waar eerder op een groei van 2,3 procent werd gerekend.  

Rabobank stelt de verwachtingen naar boven bij omdat het kabinet een reeks vergaande 
versoepelingen van de lockdownmaatregelen heeft doorgevoerd ‘tegen de achtergrond van het 
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bemoedigende vaccinatietempo, een sterke daling van het aantal besmettingen en de afname 
van de ziekenhuisopnames’. Daarnaast bleek de Nederlandse economie volgens de 
bank veerkrachtiger dan eerder gedacht. 

Daardoor zou de economie in het derde kwartaal van dit jaar de verliezen van de coronacrisis 
volledig hebben goedgemaakt. Dat is sneller dan andere Europese landen. Voor volgend jaar 
rekent de Rabobank op een groei van de economie van 3,7 procent, in plaats van 3,5 procent. 
‘Maar niet alle Nederlandse sectoren zullen dit jaar herstellen en sommige zelfs volgend jaar 
ook nog niet, zoals de horeca’, aldus de bank. 

Vanwege het krachtige herstel nemen de zorgen over inflatie toe. Rabobank verwacht dat die 
zal stijgen, maar relatief beperkt zal blijven. ‘Voor 2021 verwachten we 1,8 procent gevolgd 
door 1,7 procent in 2022’, aldus Erken. Bron: AD, 10 juni 2021.  

ING: gevreesde faillissementsgolf onder bedrijven zal meevallen 

Economen van ING verwachten dat de gevreesde 'faillissementengolf' onder bedrijven als 
gevolg van de coronacrisis mee zal vallen. Dat komt doordat de economie goed aantrekt en 
omdat ondernemingen verder uitstel hebben gekregen om hun belastingschuld terug te 
betalen. Het aantal faillissementen zal naar verwachting nog wel toenemen maar duidelijk 
lager uitvallen dan tijdens de kredietcrisis. 

Het aantal faillissementen is tijdens de coronacrisis aanhoudend laag geweest en dat heeft te 
maken met de coronasteunpakketten vanuit de overheid, waardoor ook bedrijven die eigenlijk 
niet meer levensvatbaar zijn voorlopig in leven blijven. Verder houden rechters rekening 
met de impact van de coronacrisis op bedrijven die mogelijk wel een toekomst hebben. Dat 
leidt ertoe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel 
failliet zullen laten gaan. 

Naast die factoren wijst ING erop dat bedrijven de hoeveelheid personeel sneller hebben 
afgebouwd dan tijdens de kredietcrisis. Dat kan doordat de arbeidsmarkt flexibeler is 
geworden. Daarnaast worden door de coronapandemie sectoren getroffen met in totaal minder 
bedrijven. ‘Het verlies aan inkomen voor bedrijven is al met al veel kleiner dan bij de financiële 
crisis en heel geconcentreerd bij een relatief kleine groep bedrijven’, aldus ING. Bron: AD, 10 
juni 2021. 

Europa is nog lang niet in rustig vaarwater betreffende coronapandemie 

Europa is nog lang niet in rustiger vaarwater als het om de coronapandemie gaat, ondanks 
het feit dat de coronacijfers overal de goede richting uitgaan. Dat heeft Hans Kluge - de 
Belgische arts die de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leidt - 
vanmorgen gezegd tijdens een persmoment in Kopenhagen. 

‘Al twee maanden op rij zien we het aantal gevallen, ziekenhuisopnames en 
sterfgevallen omlaag gaan’, aldus Kluge. ‘Vorige week werden 368.000 nieuwe 
besmettingen gerapporteerd, een vijfde van wat we zagen tijdens de meest recente piek in 
Europa in april. Voor het eerst sinds afgelopen najaar bleef het aantal nieuwe 
overlijdens onder de 10.000 vorige week. In de 53 gebieden die bij de WHO onder Europa 
vallen, heeft 30 procent van de bevolking een eerste prik gekregen, 17 procent is volledig 
gevaccineerd.’ 

Daartegenover staat wel dat sinds deze week 36 van de 53 Europese landen hun 
coronamaatregelen afbouwen als gevolg van de dalende cijfers. ‘We moeten de vooruitgang die 
we in de meeste landen in Europa gemaakt hebben zeker erkennen, maar ook dat we nog lang 
niet met de voeten van het ijs zijn’, gaat hij verder. ‘Met een toename aan sociale contacten, 
een grotere mobiliteit van de bevolking en enkele grote festivals en sportwedstrijden de 
komende dagen en weken, roept de WHO/Europa op tot voorzichtigheid.’ 
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Volgens Kluge is er immers nog altijd sprake van grootschalige transmissie in de 
gemeenschap. ‘De nieuwe deltavariant die makkelijker overdraagbaar lijkt te zijn en ons 
immuunsysteem toch een beetje kan omzeilen, lijkt voet aan de grond te krijgen terwijl heel 
wat kwetsbare mensen boven de 60 nog niet beschermd zijn. We zijn al eens op dit punt 
geweest. Afgelopen zomer steeg het aantal gevallen langzaam bij jonge leeftijdsgroepen en 
sprong dan over naar oudere groepen. Dat droeg bij tot een enorme opstoot, lockdowns en 
overlijdens in de herfst en de winter van 2020. Laat ons die fout niet nog eens maken.’ 

Er zijn in de Europese regio van de WHO sinds de start van de coronapandemie 55 miljoen 
bevestigde gevallen van COVID-19 vastgesteld, 1,2 miljoen mensen zijn overleden aan het 
virus.  Bron: AD, 10 juni 2021. 

Mondkapjesplicht blijft onverminderd van kracht 

De mondkapjesplicht blijft in Nederland voorlopig onverminderd van kracht. Pas als de 
effecten van de vaccinaties en recente versoepelingen duidelijker zijn, overweegt de overheid 
om deze maatregel te schrappen. ‘Er zijn nu nog te veel onzekerheden’, liet een landsadvocaat 
donderdagochtend weten tijdens een kort geding in de rechtbank in Den Haag. 

De spoedprocedure was aangespannen door de Stichting Bewust Nederland. De organisatie 
eiste een verbod op de mondkapjesverplichting. 

De advocaat van Bewust Nederland betoogde bij de voorzieningenrechter dat met de 
draagplicht ‘grondrechten van burgers worden geschonden’. ‘Mensen snappen de maatregel 
niet. Juist dan zou wetenschappelijk onderzoek helderheid moeten bieden, maar dat 
onderzoek is er niet’, aldus de raadsman. 

Hij vergeleek de mondkapjesplicht met "een klamboe van kippengaas tegen muggen". ‘Het 
werkt niet, het gaat er doorheen.’ Volgens de stichting zouden mensen door 
deze schijnveiligheid belangrijker maatregelen als de verplichte 1,5 meter afstand negeren, 
wat volgens hem veel gevaarlijker is. 

De landsadvocaat verweet de stichting dat het selectief plukte uit adviezen van het Outbreak 
Management Team om haar punt te maken. 

Het loslaten van basismaatregelen als het masker komt volgens de landsadvocaat pas in de 
laatste afbouwfase aan de orde. Een mogelijke datum daarvan kon ze niet noemen. 

De voorzieningenrechter doet op 17 juni om 16.00 uur uitspraak. Bron: AD, 10 juni 2021. 

Police for Freedom demonstreert zaterdag in Apeldoorn 

De 'organisatie voor de menselijke verbinding' Police for Freedom demonstreert zaterdag in 
Apeldoorn. Burgemeester Ton Heerts heeft onder strikte voorwaarden toestemming gegeven 
voor de mars van ongeveer 6 kilometer. De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid, 
de ordelijkheid en het naleven van de geldende coronamaatregelen, aldus de gemeente.  

De demonstratie begint om 12.00 uur bij sportpark Orderbos en eindigt op de Jachtlaan. 
Police for Freedom verwacht 5000 tot 15.000 deelnemers, maar bij vorige 
bijeenkomsten kwamen er niet zoveel mensen. Het is de eerste keer dat de 
actiegroep toestemming krijgt om te demonstreren. Eerder dook de groep onverwacht op in 
Barneveld, nadat demonstraties in Hilversum en in Apeldoorn waren verboden. Ook in 
Barneveld maakte de gemeente met een noodverordening een einde aan de bijeenkomst. 
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Police for Freedom is niet onomstreden, omdat de meeste deelnemers zich niet aan de 
coronaregels houden en bijvoorbeeld meestal geen mondkapjes dragen. Bron: AD, 10 juni 
2021.   

Actiegroep achter gewelddadige protestmars in Barneveld komt zaterdag 
naar Apeldoorn 

Apeldoorn fungeert komende zaterdag als gastheer voor een demonstratie van Police for 
Freedom. Een beweging waar ze in Barneveld geen goede herinneringen aan bewaren.  

Op zaterdag 8 mei liep een protestmars van Police fot Freedom daar namelijk compleet uit de 
hand. Omdat ze het centrum van het kippendorp niet in mochten, keerde een deel van de 
demonstranten zich tegen de politie. Zo’n vijftig tot tachtig met stokken en stalen 
pijpen gewapende actievoerders, veelal onherkenbaar door capuchons, maskers en sjaals, 
gingen de confrontatie met de ME aan.   

De gemeente Barneveld en de politie werden overrompeld door de protestmars van Police for 
Freedom. Zij hield de tocht zo lang mogelijk geheim en gaf de locatie en het tijdstip pas op het 
laatst aan de achterban prijs om een verbod te voorkomen; Nijmegen had de protestactie 
eerder verboden.  

 
 

Coronascepticus Willem Engel was ook van de partij in Barneveld. © EPA  

In Apeldoorn heeft de actiegroep, die strijdt voor het behoud van grondrechten, zich wel netjes 
op tijd gemeld. En aangezien demonstreren een grondrecht is, kan burgemeester Ton Heerts 
ze ook niet zomaar weigeren. Hij heeft in principe en binnen de voorwaarden toestemming 
gegeven voor de demonstratie, meldt de gemeente.  

‘Een organisator moet er altijd voor zorgen dat de veiligheid, de ordelijkheid en de gezondheid 
niet in het gedrang komen. Omdat er nog steeds sprake is van een pandemie, is de organisator 
ook verantwoordelijk voor het naleven van de geldende coronamaatregelen door de deelnemers 
van de mars', aldus de gemeente, die aangeeft samen met de politie en organisatie 
voorbereidingen getroffen te hebben om het voor iedereen veilig en rustig te laten verlopen.  
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Volgens de gemeente verwacht de organisatie zo’n 5.000 tot 15.000 deelnemers. Deze 
demonstratie, die van 12.00 tot 14.00 uur plaatsvindt, wordt niet gehouden op het 
Zwitsalterrein. Er is echt sprake van een protestmars.  

Die begint aan de westelijke kant van de stad en loopt over een tracé van ongeveer zes 
kilometer vanaf sportpark Orderbos via de Asselsestraat, Henri Dunantlaan, Sprengenweg, 
Vosselmanstraat, Wilhelmina Druckerstraat, Prins Willem-Alexanderlaan en Jachtlaan.  

Omdat de mars twee keer de Laan van Spitsbergen oversteekt, denkt de gemeente dat er ter 
plekke voor verkeer op de ring enige vertraging kan ontstaan. Om bezoekers van de Apenheul, 
park Berg en Bos, Julianatoren en Paleis het Loo zo soepel mogelijk op hun bestemming te 
krijgen, wordt er een omleidingsroute aangegeven en er zijn tijdelijk verkeersregelaars actief. 
Bron: De Stentor, 10 juni 2021.   

Stenen, stokken en stalen pijpen: Police for Freedom hield gewelddadige 
protestmars tot laatst geheim 

Als burgemeester Luteijn eerder had geweten van de onaangekondigde protestmars in 
Barneveld, had de politie zaterdag meer én beter voorbereide manschappen op de been 
kunnen brengen tegen de groep van vijftig tot tachtig gewelddadige demonstranten met 
stenen, stokken en stalen pijpen. 

De gemeente en de politie werden overrompeld door de protestmars van actiegroep Polica for 
Freedom. Die hield de tocht zo lang mogelijk geheim en gaf de locatie en het tijdstip pas op 
het laatst aan de achterban prijs om een verbod te voorkomen; Nijmegen had de protestactie 
eerder verboden.  Bron: De Stentor, 11 mei 2021.   

 

  

‘Defend groepen’ uit diverse steden namen aan de protestmars deel. © Keistadnieuws 
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Toen er nog niets aan de hand was in het kippendorp. © EPA 
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Onderzoekers naar coronavirus moeten onbeperkt toegang hebben tot 
alle informatie over het virus 

‘Onderzoekers naar de oorsprong van het coronavirus moeten overal kunnen rondkijken, 
vindt ook de EU. En alle inspanningen om helderheid te krijgen kunnen op de steun van de 
unie rekenen’, zegt EU-kopstuk Charles Michel. Daarmee lijkt de EU zich aan te sluiten bij 
de Verenigde Staten, die nieuw onderzoek bepleiten omdat China het vorige te veel 
beperkingen zou hebben opgelegd. 

Wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie, onder wie de Nederlandse Marion 
Koopmans, waren begin dit jaar al in China voor onderzoek naar het ontstaan van het virus. 
Maar veel vragen bleven onbeantwoord, volgens critici ook omdat China de onderzoekers te 
weinig ruimte gaf. Koopmans zelf pleit voor nader onderzoek en mogelijk zelfs een inspectie, 
maar China voelt daar vooralsnog weinig voor. 

‘De wereld heeft het recht te weten wat er precies is gebeurd’, zegt voorzitter Charles Michel 
van de raad van EU-regeringsleiders. ‘Daarom steunen we inderdaad alle inspanningen om 
transparantie te krijgen en de waarheid te kennen.’ Onderzoekers moeten daarbij volledige 
toegang" krijgen tot wat er ook maar nodig is om echt de bron van deze pandemie te vinden, 
vindt voorzitter Ursula Von der Leyen van de Europese Commissie. ‘De teams hebben toegang 
nodig tot de informatie én de plaatsen.’ Bron: AD, 10 juni 2021.   

EU bedankt Janssen voor de verkoop van vaccins voor armere landen 

De Europese Unie bedankt voor de koop van 100 miljoen Janssen-vaccins, zeggen ingewijden 
tegen persbureau Reuters. Nog eens 100 miljoen doses zouden mogelijk wel worden 
aangekocht, maar vervolgens aan armere delen van de wereld worden geschonken.  

De EU heeft met fabrikant Johnson & Johnson, het moederbedrijf van het Leidse Janssen dat 
het vaccin ontwikkelde, afgesproken dat het 200 miljoen doses sowieso levert. Brussel kreeg 
een optie op nog eens 200 miljoen. Maar de hoge verwachtingen van het vaccin zijn wat 
bekoeld. Net als bij het AstraZeneca-vaccin bleek er een, weliswaar minieme, kans op een 
gevaarlijke bijwerking. En de aanvoer verloopt moeizaam door onder meer een vergissing in 
een Amerikaanse fabriek. 

De EU maakt daarom volgens de bronnen van Reuters geen gebruik van de optie, die zij nog 
tot eind juni kan lichten. Bron: AD, 10 juni 2021.  

Rugzak met munitie gevonden tijdens zoekactie naar voortvluchtige 
militair Jurgen Conings 

Er wordt deze ochtend in Limburg opnieuw gezocht naar de gewapende en voortvluchtige 
militair Jurgen Conings (46). Volgens Het Belang van Limburg en de VRT zijn tijdens die 
zoektocht een rugzak met munitie gevonden. 

Er zijn militairen en politieagenten aanwezig aan het Dilserbos aan Heuvelsven (Lanklaar), 
waar de auto van Jurgen Conings een paar weken geleden is gevonden. Dat heeft een 
journalist van Belga ter plaatse vastgesteld. Tijdens die zoektocht zou een rugzak met munitie 
gevonden zijn. Het federaal parket kan het nieuws nog niet bevestigen. 

De 46-jarige Conings had bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder 
wie viroloog Marc Van Ranst. Toen hij maandagavond 17 mei niet naar huis terugkeerde en 
vervolgens dinsdag bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware 
wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie. 
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In het onderzoek naar de voortvluchtige is een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot 
moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een 
terroristische context. Na diverse grootschalige zoekacties blijft Conings voorlopig onvindbaar. 
Bron: De Morgen, 10 juni 2021.  

België vreest voor Conings: ‘We houden er rekening mee dat we hem nooit 
zullen vinden’ 

Drie weken na zijn verdwijning blijft Jurgen Conings spoorloos. Wat als de meest gezochte 
man van het land de komende weken, maanden of zelfs jaren niet wordt teruggevonden? ‘De 
grote verdwijntruc, die kan altijd.’ 

Op maandag 17 mei kon Jurgen Conings in het wapendepot van de kazerne in Leopoldsburg 
ongestoord zijn auto inladen met vier raketwerpers, een P90-machinegeweer, een pistool en 
munitie. De 46-jarige sergeant van het Belgisch leger plande een aanslag op viroloog Marc 
Van Ranst en op een moskee in Eisden. Bron: De Stentor, 10 juni 2021. 

 

Een militair op patrouille in het natuurpark Hoge Kempen. © Belga    
 
 

150 Alphenaren kregen een dubbele dosis van het AstraZeneca-vaccin: 
dit is hoe dat kon gebeuren 
 
Uit onderzoek blijkt dat 150 Alphenaren twee maanden geleden een dubbele dosis van het 
AstraZeneca-vaccin hebben gekregen door een gebrek aan menskracht. 
 
Huisarts Ruud Gebel vertelt dat er die dag onverwachts meerdere mensen uitvielen. ‘Daardoor 
is het vier-ogenprincipe niet  toegepast.’ Normaal staat er altijd iemand mee te kijken om te 
checken of alles goed gaat. Die personen ontbraken nu dus.   
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Alle mensen die twee maanden geleden die dubbele dosis ontvingen, werden daar vrijwel 
meteen over ingelicht. Zij moeten nog wel een tweede prik halen voor optimale bescherming. 
Bron: AD, 10 juni 2021. 
 

Fabrikant Moderna wil coronavaccin ook toedienen aan tieners 
 
De Amerikaanse fabrikant Moderna wil dat zijn coronavaccin ook kan worden toegediend aan 
tieners van 12 tot 17 jaar. Het concern heeft de Amerikaanse waakhond FDA gevraagd dat 
mogelijk te maken voor 'gebruik in noodgevallen', dus via een snellere procedure. 
 
Het nieuws komt kort nadat de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC ouders dringend heeft 
geadviseerd hun tieners te laten inenten tegen corona. Er is een forse toename van het aantal 
jongeren dat met verontrustende Covid-19-verschijnselen in het ziekenhuis belandt. 
 
Jongeren tussen de 12 en 17 jaar worden in de Verenigde Staten al ingeënt met het vaccin 
van Pfizer/BioNTech. Volgens recente cijfers zijn ruim 2,2 miljoen 16- en 17-jarigen volledig 
ingeënt. In de categorie 12-15 jaar hebben ruim 3 miljoen tieners een eerste prik gehad. 
Eerder diende Moderna al bij onder meer de Europese toezichthouder EMA een aanvraag in 
voor toelating bij tieners. Bron: AD, 10 juni 2021.  
 

Dreigementen en schelden van mensen die stempel eisen in gele 

vaccinatieboekje 

Medewerkers van GGD hebben op meerdere plaatsen te maken gekregen met dreigementen 
en scheldpartijen van mensen die een stempel eisen in hun gele vaccinatieboekje. ‘Ongekend 
dat dit gebeurt', reageert een woordvoerster van GGD GHOR Nederland. ‘Gedraag je alsjeblieft. 
Onze medewerkers werken zich met bloed, zweet en tranen uit de naad. En we doen wat we 
kunnen.' 

Sinds begin deze week kunnen mensen die eerder door de GGD zijn gevaccineerd tegen het 
coronavirus daar alsnog een aantekening, stempel of sticker van krijgen in het gele boekje. 
Dat heeft voor coronavaccinaties weliswaar geen officiële status, maar het is in de 
praktijk goed genoeg om diverse landen binnen te komen, waaronder Duitsland. 

Als mensen die eerder hun prikken hebben gehaald zo'n bewijs willen, moeten ze zich wel 
houden aan de instructies van de lokale GGD. Niet iedereen lijkt dat te begrijpen. ‘Sommige 
mensen komen met hun camper of caravan naar een vaccinatielocatie en verwachten dan 
meteen een stempel of sticker', schetst de woordvoerster. Als dan blijkt dat het zo niet werkt, 
gaan sommige mensen schelden of dreigen. De woordvoerster van GGD GHOR schat dat dit 
'een tiental keer per dag' voorkomt. Precieze cijfers heeft brancheorganisatie GGD GHOR niet 
voorhanden. 

Minister De Jonge (Volksgezondheid) laat zijn ongenoegen op Twitter blijken: 'Bedreiging en 
intimidatie om een stempeltje in je gele boekje. Zó absurd dit, doe even normaal! Bij de GGD 
wordt met man en macht gewerkt om ons uit de crisis te halen. Een diepe buiging, dát is op 
z’n plaats.’ Bron: AD, 10 juni 2021. 
 
Dit kermisechtpaar overleeft de coronacrisis met een kringloopwinkel: 
‘Dat is onze redding geweest’ 

Martin en Jolanda Van Duin, een kermisechtpaar uit Apeldoorn. Al meer dan een jaar staat 
hun attractie stil. Maar dat er geen kermissen zijn, betekent niet dat ze stilzitten. Om toch 
brood op de plank te krijgen, zijn ze vorig jaar een kringloopwinkel gestart. ‘Wij zijn overlevers.’ 

Ruim een jaar geleden begon het Apeldoornse echtpaar met hun kringloopwinkel, genaamd 
Oud en Nieuw, in een loods achter hun woonwagen. Want geen kermissen, betekent geen 
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inkomsten, dus moesten ze creatief zijn. ‘Ik zorg dat ik altijd brood op de plank heb’, zegt 
Martin resoluut. Bron: De Stentor, 19 juni 2021. 

 

 
 
 

Corona-afdelingen van ziekenhuizen worden leger en leger 
 
De corona-afdelingen van ziekenhuizen worden leger en leger. Het aantal coronapatiënten op 
de verpleegafdelingen is donderdag gedaald tot onder de 500 en de intensive cares behandelen 
nu minder dan 300 coronapatiënten. Daarmee kwam het totale aantal patiënten uit onder de 
800, voor het eerst sinds begin oktober. 
 
Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde voor de achttiende dag op rij. 
Intensivisten en verpleegkundigen hebben nu nog 297 patiënten onder hun hoede, zeven 
minder dan op woensdag. Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalde met 44 
naar 486. In totaal liggen er dus 783 mensen in het ziekenhuis vanwege In de afgelopen 24 
uur zijn 51 bedden vrijgekomen. 
 
Precies een maand geleden, op 10 mei, lagen bijna 2500 coronapatiënten in de ziekenhuizen. 
Meer dan 1700 bedden zijn vrijgekomen. 
 
De leegloop betekent ook dat artsen en verpleegkundigen op andere afdelingen aan het werk 
kunnen worden gezet om te helpen bij de reguliere zorg. Op de intensive care liggen nu 554 
mensen met andere aandoeningen, 23 meer dan op woensdag en 38 meer dan op dinsdag. 
Bron: AD, 10 juni 2021. 
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Aantal operatiekamers voor planbare zorg blijft stijgen 
 
Het aantal weer te gebruiken operatiekamers blijft stijgen nu de coronacrisis in hevigheid 
afneemt. Van het normaal beschikbare aantal operatiekamers is inmiddels 79 procent weer 
in gebruik. Vorige week was dat nog 76 procent, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 
 
Wel zeggen vijftien ziekenhuizen de zorg die binnen zes weken moet plaatshebben 
om gezondheidsschade te voorkomen, nog slechts deels volgens planning te kunnen bieden. 
Daar moet binnen die termijn mee worden geschoven. Vijf zeggen er de norm van zes weken 
voor een aantal ingrepen helemaal niet te halen. 
 
Planbare zorg (zoals een knie-, heup- of staaroperatie) wordt in 12 procent van de 
ziekenhuizen niet geleverd. Dit was vorige week in 22 procent 
 
Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor patiënten uitschrijven naar specialisten, ligt nu 
op 96 procent van wat normaal zou zijn. Het aantal verwijzingen naar de geestelijke 
gezondheidszorg ligt, net als de voorafgaande weken, iets boven het niveau dat zonder 
coronacrisis zou worden verwacht. Bron: AD, 10 juni 2021. 
 

 
 Prinses Amalia © ANP  

Prinses Amalia cum laude geslaagd voor eindexamen vwo 

De vlag mag uit: prinses Amalia (17) is cum laude geslaagd voor haar eindexamen vwo aan 
het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag 
bekend.  

Eerder dit jaar sprak de prinses, die een schooljaar heeft overgeslagen, over haar voortgang 
op school. Ze stond er goed voor, vertelde ze. Ze maakte zich daarom ook geen zorgen dat ze 
zou zakken. ‘Nu veel leren en blokken en hopen dat ze vragen stellen die ik geleerd heb.’  
 
Nu Amalia haar papiertje op zak heeft, gaat ze genieten van een tussenjaar. ‘De gedachte aan 
geen school... Ik wil wel nog leren, maar even niet op school, al heb ik er wel van genoten de 
afgelopen veertien jaar.’ Wat ze gaat doen, is nog niet helemaal uitgestippeld. ‘Een beetje over 
de wereld reizen, dingen doen die ik misschien over twintig jaar niet meer kan doen. Zoals 
stages lopen bij heel gave bedrijven, maar dat ligt nog niet vast.’ Moeder Máxima zei daarover: 
‘Ze is natuurlijk ook afhankelijk van corona.’ 

Amalia wordt in december 18 jaar. Dan gaat ook haar koninklijke functie officieel in. ‘Voor mij 
komt het rustig op me af, ik geniet nu eigenlijk van mijn jeugd, de vrienden om me heen, ook 
al is dat soms lastig door de coronacrisis.’ Bron: AD, 10 juni 2021.   
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De vlag kan uit bij geslaagde leerlingen, minister Slob spreekt van ‘heel 

bijzonder jaar’ 

Overal in Nederland waar examenkandidaten op het voortgezet onderwijs geslaagd zijn, is het 
vandaag feest! Dus wordt nu uit blijdschap de vlag gehesen, de taart aangesneden en kan de 
vakantie beginnen.  

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) draagt de politieke 
verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de eindexamens. Hij liet de centrale 
schriftelijke examens, in tegenstelling tot vorig jaar, wél doorgaan en versoepelde de regels om 
de kandidaten gedurende dit coronajaar een steuntje in de rug te geven. 

Wat een jaar voor examenkandidaten, minister Slob! 

‘Het is een heel bijzonder jaar geweest in meerdere opzichten. Door corona natuurlijk ook 
gestempeld. We hebben wel steeds geprobeerd, ondanks alle beperkingen, om 
examenleerlingen in een voorrangspositie te zetten. Desondanks is het allemaal heel 
spannend voor ze geweest. Ik merk dat ook aan de ontlading bij degenen die vandaag al 
gehoord hebben dat ze zijn geslaagd. Ik vind het echt kanjers, ze hebben allemaal een 
topprestatie geleverd.’ 

Het begon allemaal met een besluit van u om, in tegenstelling tot vorig jaar, de examens wél 
door te laten gaan. Was dat een moeilijke beslissing? 

‘Het was niet makkelijk, maar dat is een besluit om het niet door te laten gaan ook niet. 
Sowieso is het zoeken naar wijsheid in deze tijd. De wens van iedereen was: probeer nou, als 
het maar even kan, zoveel mogelijk door te laten gaan. Als het nodig is met allerlei 
ondersteuning. Ik vind het heel mooi hoe de scholen zich daarvoor hebben ingezet. Het is ook 
prachtig om te zien hoe blij ze zijn als de resultaten van hun leerlingen op orde zijn. Er is nog 
geen landelijk beeld, maar ik hoop dat het overal goed uitgepakt. Want er moeten ook nog 
heel veel leerlingen aan de bak komende weken!’ 

Leerlingen mogen hun centrale schriftelijke examens spreiden over tijdvakken, een slechte 
prestatie bij een niet-kernvak afdekken en ze krijgen een extra herkansing. Is dat allemaal 
nodig? 

‘Dat was zeker nodig om uiteindelijk de vrijmoedigheid te hebben het examen door te laten 
gaan. Ik hoor overigens dat veel leerlingen het ook gehaald hebben zonder die steuntjes in de 
rug, dat is prima.’ 

Dit jaar vinden de examens plaats op de gekste plekken, van ijshallen tot kerken. Dat moet 
een bijzondere ervaring zijn geweest voor leerlingen. 

‘Hartstikke bijzonder en ook heel mooi. Dat je bijvoorbeeld in een theater je examen hebt 
afgelegd, vergeet je je hele leven niet meer.’ 

Er was een kleine domper op de feestvreugde, de zoekgeraakte examens van 150 leerlingen. 
Is dat probleem nu echt opgelost? 

‘Van 150 leerlingen op drie scholen is uiteindelijk één examen zoek gebleven. Maar gelukkig 
hebben de docenten netjes de scores vastgelegd en ik heb in deze uitzonderlijke situatie, die 
ook te maken heeft met dit coronajaar, beslist dat op basis van de eerste correctie hun cijfer 
mag worden vastgesteld. Dan hoop ik dat ook bij deze leerlingen de vlag uit kan. Trouwens, 
er lag gewoon een protocol vanuit de onderwijskoepel met een advies om kopieën of scans van 
de examens te bewaren. Dat hebben deze scholen niet gedaan. Ik verwacht voor het tweede 
en derde tijdvak wél dat iedereen zich zal houden aan de richtlijn. Een uitzondering maken, 
kan niet nogmaals. En voor volgend jaar ga ik het strakker regelen: kopieën of scans maken 
wordt een verplichting voor scholen.’ 
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En PostNL? Moeten die nog wel de examenpost blijven bezorgen? ‘Dat beslissen de scholen, 
die mogen ook met een andere postbezorger werken. Of ze kunnen de examens zelf gaan 
brengen en halen, dat mag ook.’ 

Krijgen leerlingen, ondanks corona, straks echt een volwaardig diploma in handen? 
‘Volwaardig! Met hoofdletters. Dit diploma geeft recht op toegang tot vervolgonderwijs, 
nationaal en internationaal. Geen enkele twijfel daarover, de leerlingen kunnen daar gerust 
op zijn.’ 

Wordt alles volgend jaar weer normaal? ‘Laten we hopen dat corona dan zo bedwongen is dat 
de scholen weer volop kunnen draaien. En dat we alle beperkingen van de afgelopen vijftien 
maanden achter ons kunnen laten.’ Bron: AD, 10 juni 2021.  

Woningtekort spectaculair gedaald door corona 

De huizenmarkt is zwaar oververhit, zeker de helft van de woningen gaat boven de vraagprijs 
weg en de gemiddelde prijzen blijven stijgen. Gek genoeg blijkt het woningtekort te zijn 
gedaald. Hoe dat kan? Dat komt door corona. 

Als gevolg van de coronacrisis is de bevolkingsgroei in 2020 gehalveerd. Door een hoger 
sterftecijfer en minder migratie wordt het woningtekort dit jaar geraamd op 279.000 huizen. 
Vorig jaar bedroeg het tekort nog 331.000 huizen. Een daling van 16 procent. Dat blijkt uit 
cijfers van onderzoeksbureau ABF research, het bureau dat jaarlijks het woningtekort 
berekent op basis van CBS-cijfers.  Bron: AD, 10 juni 2021.    

Dordtse kerstmarkt gaat wéér niet door: situatie door corona te onzeker 

De coronacijfers hollen achteruit en er mag steeds meer, maar nu al staat vast dat de Dordtse 
kerstmarkt in december wéér niet doorgaat. De situatie is daarvoor te onzeker, zeggen de 
gemeente en de organisatie. 

Het is jaarlijks in december drie dagen drommen geblazen in de Dordtse binnenstad als het 
evenement daar zijn tenten opzet. Honderdduizenden mensen komen dan naar de grootste 
kerstmarkt van Nederland, en het was dan ook een grote teleurstelling voor velen dat die vorig 
jaar geschrapt werd vanwege corona. Kerstfans zullen nóg een keer moeten slikken, want ook 
dit jaar gaat er een streep door het evenement. 

Dat is een opmerkelijke keuze, aangezien steeds meer evenementen komen met 
aankondigingen. Maar het kan simpelweg niet anders, klinkt het. Het gaat immers om een 
evenement in de openbare ruimte, zonder hekken. Daardoor is het onmogelijk om vooraf te 
werken met reserveringen, sneltesten of vaccinatiebewijzen, zoals bijvoorbeeld grote 
muziekfestivals vanaf volgende maand wel gaan doen. 

De organisatie laat weten niet aan het concept van de markt, met vrije toegang, te willen 
sleutelen en bijvoorbeeld bezoekers vooraf te laten testen, voor zover dat met zulke aantallen 
bezoekers al mogelijk zou zijn Dat zou bovendien een te grote aantasting betekenen van de 
kerstmarkt en het daarbij behorende gevoel. 

Het is de bedoeling dat, net als een half jaar geleden, de kerstmarkt vervangen wordt door de 
Dordtse Decemberdagen. Zo was er een route langs op prominente gebouwen geprojecteerde 
lichtkunst en die keert nu weer terug. Daar kwamen zoveel mensen op af dat de organisatie 
op zeker moment moest besluiten die lichten uit te zetten. Anderhalve meter afstand houden 
werd door alle belangstelling zo goed als onmogelijk. 

Het is balen, zegt ook wethouder Piet Sleeking in een persbericht. ‘Iedereen snakt naar 
levendigheid in onze binnenstad, de inwoners, de bedrijven en ongetwijfeld de bezoekers. Het 
is jammer, maar onontkoombaar dat de Kerstmarkt niet kan doorgaan. Maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat de Dordtse Decemberdagen de aantrekkelijkheid en dynamiek van de 
binnenstad kunnen versterken en bijdragen aan de levendigheid, die zo belangrijk is.’ 
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Wethouder Maarten Burggraaf: ‘Het is belangrijk dat we in de decemberperiode winkels en 
horeca in onze binnenstad, die een zware tijd hebben gehad, een steuntje in de rug geven. Ik 
denk dat de Dordtse Decemberdagen dat kunnen doen. Wij hebben nu anders dan in 2020 
de gelegenheid te zien wat het oplevert als het gehele concept met alle voorgenomen 
onderdelen kan worden uitgevoerd.’ 

Dit jaar wordt verder ingezet op extra aankleding van de binnenstad en uitbreiding van de 
reguliere winterverlichting, om zo veer extra sfeer in het centrum te zorgen. Om die reden 
wordt ook meer kerstbomen geplaatst, komt er straatmuziek en straattheater, programmering 
voor kinderen et cetera. 

Gerben Baaij, directeur van Dordrecht Marketing & Partners: ‘Gelukkig wordt er op 
evenementengebied nu snel meer mogelijk. Dat is belangrijk voor Dordrecht als 
evenementenstad. Voor de organisatie van de Kerstmarkt, die normaal overigens al in februari 
start, zijn er nu simpelweg teveel risico’s en onzekerheden. Gelukkig hebben de Dordtse 
Decemberdagen vorig jaar laten zien een veelbelovend alternatief te zijn.’ Bron: AD, 10 juni 
2021. 

Streep door Kerstmarkt vanwege corona, Monumentendagen gaan wel 

door 

Er komt dit jaar geen kerstmarkt in Dordrecht. De organisatie laat weten dat het vanwege de 
coronamaatregelen onmogelijk is om het populaire evenement te organiseren in december. 
Anderhalve meter afstand is onmogelijk. De Open Monumentendagen in september gaan, in 
aangepaste vorm, wél door. 

Dat schrijven de gemeente Dordrecht en het organiserende Dordrecht Marketing in een 
persbericht. Jaarlijks komen verspreid over drie dagen zo’n 350.000 mensen uit binnen- en 
buitenland naar de stad. ‘Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit, in 
nauw overleg met de organisatie, met pijn in het hart genomen’, zegt de gemeente. 

Dat is nu al gebeurd, omdat het anders te kort dag zou zijn om de kerstmarkt alsnog te 
organiseren, mocht de situatie rondom corona dat over een aantal maanden wellicht toelaten. 
Normaal gesproken begint de inschrijving voor kraamhouders rond deze tijd. 

‘Dit besluit was onontkoombaar. Met de huidige coronaregels zou de kerstmarkt niet eens 
mogen. Dan moeten mensen op een stoel gaan zitten en vooraf reserveren’, zegt Gerben Baaij 
van Dordrecht Marketing. ‘Je kunt het wel steeds voor je uitschuiven, maar nu is er 
duidelijkheid. We willen geen alternatieve Kerstmarkt organiseren, waar mensen achteraf 
geen goed gevoel bij hebben.’ 

Het was een lastig besluit, te meer omdat de markt veel omzet oplevert voor horeca en winkels 
in de binnenstad. Daarom wordt gekeken naar alternatieven in december, zodat er in die 
maand toch nog wat leven in de brouwerij is en middenstanders, kroegen en restaurants toch 
nog omzet kunnen halen. 

Er wordt nagedacht over een alternatief programma met allerlei activiteiten in drie of vier 
lange weekends in de feestmaand. Daarin is een hoofdrol voor muziek, straattheater, extra 
versiering, verlichting, aanbiedingen en ruimere openingstijden. De bedoeling is dat daarop 
vooral bezoekers uit stad en regio afkomen en geen bezoekers uit het hele land en omliggende 
landen, zoals bij de kerstmarkt wèl gebruikelijk is. 

Wethouder Maarten Burggraaf: ‘Aan de ene kant staat volksgezondheid voorop en wil je geen 
risico nemen. Aan de andere kant weet je hoe belangrijk dit soort evenementen zijn voor de 
lokale economie. We denken dat deze keuze aan alle belangen recht doet.’ Baaij: ‘Dit is 
ontzettend jammer, maar we gaan van deze uitdaging ook iets moois maken.’ 

Een ander veel bezocht evenement in Dordrecht gaat wèl door: de Open Monumentendagen in 
het tweede weekend van september. Omdat Dordrecht één van de belangrijkste 
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monumentensteden van het land is, komen daar steevast veel mensen op af. Het evenement 
gaat door in aangepaste vorm. 

In de openbare ruimte komen extra activiteiten, zoals speurtochten en wandelingen. Het 
muziekprogramma wordt naar buiten verplaatst. Daarnaast worden extra digitale onderdelen 
toegevoegd aan het programma. Er zullen naar verwachting aanzienlijk minder monumenten 
geopend voor het publiek dan gebruikelijk. Bron: AD, 2 juli 2020.   

 

Dwaalspoor in Dordrecht. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto   
 

Meer kerstbomen én een lasershow met oud en nieuw: zo viert Dordrecht 

de decemberdagen 

Geen kerstmarkt, geen ijsbaan, en geen grote vuurwerkshow. Maar wél een laserproject 
verspreid door de stad, meer grote kerstbomen en bijzondere lichtprojecties. Dordrecht trekt 
van alles uit de kast om de decemberdagen toch nog bijzonder te maken voor haar inwoners.  

Onder de noemer Dordtse Decemberdagen is een aantal coronaproof alternatieven voor de 
Kerstmarkt bedacht. Nu er in het tweede weekend van december geen honderdduizenden 
mensen naar de stad komen, is ervoor gekozen over een langere periode sfeer aan te brengen 
in Dordrecht.  

Zo hangen er een stuk meer kerstlampjes en kerstversieringen in de stad, komen er meer 
(grote) kerstbomen te staan en verzorgen ondernemers op drie locaties een inpakservice waar 
mensen hun decembercadeautjes kunnen laten inpakken.  

Daarnaast zullen er verspreid door de stad bijzondere lichtprojecten en lichtobjecten te zien 
zijn. Mensen kunnen op zoek naar de winterse projecties, aan de hand van een zogenoemd 
dwaallichtspoor.  

Op zowel oudejaarsdag als nieuwjaarsdag zullen grote lasers op verschillende plekken in de 
stad de lucht doen oplichten. Bewoners kunnen dit vanuit huis meemaken. Op die manier 
hoopt de gemeente mensen toch met elkaar in verbinding te brengen, maar ieder vanuit zijn 
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eigen huis. Het geldt als een alternatief voor de grote vuurwerkshow die eigenlijk op het 
Drierivierenpunt plaats had moeten vinden.  

De grote ramen van het oude V&D pand aan het Scheffersplein zullen samen een gigantische 
adventskalender vormen, waarbij er iedere dag een actie of leuk weetje over Dordrecht wordt 
onthuld.  

De plannen zijn bedacht door ondernemersvereniging POBD, de gemeente Dordrecht en 
Dordrecht Marketing & Partners. De Dordtse Decemberdagen duren van 6 december tot en 
met 3 januari. Bron: AD, 27 november 2021.    

Dordrecht zet lichtprojecties Dwaalspoor weer aan 

De lichtprojecties in de binnenstad van Dordrecht gaan weer aan. Maandagavond moest de 
verlichting nog worden uitgezet, omdat het te druk werd langs het ‘Dwaalspoor’. 

De organisatie heeft na rijp beraad besloten dat het lichtproject volgens planning doorgaat tot 
en met 3 januari. Wel worden er maatregelen genomen. Zo worden er extra mensen ingezet 
om de drukte in de gaten te houden en alles in goede banen te leiden. Ook wordt een dringend 
beroep gedaan op de bezoekers van het Dwaalspoor om voldoende afstand te houden en bij 
drukte later terug te komen. 

‘We zijn blij dat het lichtproject door Dordtenaren wordt gewaardeerd’, zegt Gerben Baaij van 
Dordrecht Marketing. ‘Het voorziet duidelijk in een behoefte en velen maken gebruik van de 
mogelijkheid op een veilige manier tóch iets leuks te doen in de buitenlucht. Belangrijk daarbij 
is wel dat het veilig blijft en dat alle coronaregels in acht worden genomen.’ 

Maandag werd wegens drukte besloten Dwaalspoor een uur eerder te stoppen. ‘Als het nodig 
is, zullen we niet schromen de verlichting weer uit te zetten, maar we hopen dat dat niet hoeft.’ 

Dwaalspoor is elke dag te zien van 17 uur (voorheen was dat 19 uur) tot 22 uur. ‘Op die 
manier moet het lukken om het bezoek te spreiden en Dordrecht open en veilig te houden.’ 
Bron: AD, 29 december 2020. 

 

Dwaalspoor in Dordrecht. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto   
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Vroegtijdig einde aan Dwaalspoor in Dordrecht: ‘Opnieuw te druk’ 
 
Wegens te grote drukte komt er een vroegtijdig einde aan het sprookjesachtige Dwaalspoor in 
Dordrecht. Dat meldt burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht. 
 
Voor de tweede avond op rij werd de lichtwandeling door de binnenstad van Dordrecht te druk 
bezocht. ‘Dat heeft ertoe geleid dat we definitief stoppen met de mooi uitgelichte gevels. We 
kunnen ons de drukte niet permitteren, gezien corona en de druk op de zorg’, aldus Kolff 
dinsdagavond op Twitter. 
 
Dwaalspoor werd maandagavond al een uur eerder beëindigd, omdat het te druk was. De 
organisatie besloot dinsdag na rijp beraad dat het lichtproject, met wat extra 
veiligheidsmaatregelen, volgens planning door kon gaan. Helaas zonder het gewenste effect: 
het werd opnieuw te druk. 
 
De Dordtse Decemberdagen, met Dwaalspoor als onderdeel, zouden duren tot en met 3 
januari en waren juist bedoeld als coronaproof alternatief voor de afgelaste Dordtse 
Kerstmarkt.  
 
‘Ik begrijp de teleurstelling’, laat Kolff in een reactie aan het AD weten. ‘Maar we proberen al 
bijna tien maanden wat ruimte en wat te doen te bieden aan onze inwoners, totdat het niet 
langer gaat. In dit geval werd het voor de tweede achtereenvolgende avond te druk en moesten 
we hier letterlijk vroegtijdig de stekker uit trekken.’ Bron: AD, 29 december 2020.  
 

Update RIVM 

Het aantal positieve coronatests blijft dalen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend 
zijn 1607 nieuwe coronagevallen geregistreerd. In de afgelopen week zijn 12.407 mensen 
positief getest, gemiddeld 1772 per dag. Dat is het laagste peil sinds september.  

Het RIVM kreeg minder meldingen dan op woensdag, terwijl het aantal positieve tests 
doorgaans juist iets oploopt gedurende de week. Vorige week donderdag meldde het RIVM 
bijna 2800 positieve tests, de week ervoor bijna 3400 en nog een week eerder meer dan 4600. 

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad kregen 81 inwoners te horen dat 
ze het virus hebben opgelopen. Daarna volgen Den Haag (71), Amsterdam (63), Enschede (28), 
Amersfoort (26), Nijmegen en Den Bosch (elk 22) en Utrecht (21). 

In 63 gemeenten testte helemaal niemand positief. Daaronder zijn Vlissingen en Heerenveen. 
Verder waren er 63 gemeenten waar maar één nieuw geval aan het licht kwam, waaronder 
Sittard-Geleen. 

Het aantal sterfgevallen steeg met vijf. Het gaat om inwoners van Amsterdam, Capelle aan den 
IJssel, Diemen, Castricum en Tholen. Bron: AD, 10 juni 2021.  

In Epe en Heerde raken al dagen amper nog mensen besmet met het coronavirus, Brummen 
sluit zich in negatieve zin aan bij Staphorst.  

In de Veluwse buurgemeenten Epe en Heerde zijn deze week amper nieuwe besmettingen met 
het coronavirus geconstateerd. In beide plaatsen werd de afgelopen 24 uur niemand positief 
getest. En dat gebeurde de laatste week wel vaker. Staphorst blijft uitschieter in negatieve zin. 

Epe en Heerde kleuren al dagenlang blauw op de kaart van de Stentor-regio. Dat betekent dat 
er minder dan 7 positief geteste personen zijn per 100.000 inwoners. Maar het gaat zelfs veel 
beter dan dat. Want in beide Veluwse gemeenten, die ook nog eens aan elkaar grenzen, zijn 
er de afgelopen 48 uur helemaal geen nieuwe besmettingen geconstateerd. 

In Heerde gebeurde dat vorige week ook al eens, en ook tussen zondag- en maandagochtend 
scoorde de in de eerste coronagolf zo zwaar getroffen gemeente ‘0’. Ook in Epe gaat het al 
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dagenlang goed. Alleen dinsdag werden in beide plaatsen enkele nieuwe besmettingen 
geconstateerd. 

Het totaal aantal nieuwe besmettingen in de regio was het voorbije etmaal 122. Staphorst, 
gisteren nog de gemeente met landelijk het meeste aantal positief geteste mensen per 100.000 
inwoners, kleurt ook vandaag donker op de kaart. Dat geldt ook voor Brummen, waar de 
afgelopen 24 uur acht mensen positief testten. Bron: De Stentor, 10 juni 2021.   

Omtzigt langer ziek, laat zich vier maanden vervangen als Kamerlid 

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt uit Enschede is langer ziek en laat zich de komende zestien 
weken vervangen. Dat meldt hij op Twitter. Omtzigt liet in februari al weten oververmoeid te 
zijn en gas terug te moeten nemen. 

‘Het herstel vergt helaas wat langer dan ik hoopte. Hoewel ik aangegeven had om echt rust 
nodig te hebben, lukt dat niet’, schrijft het Twentse Kamerlid op het sociale medium. ‘Zowel 
een aantal plenaire Kamerdebatten die net iets teveel over mij gingen en niet over de zeer 
urgente problemen van Nederland, als ook een lange reeks artikelen, optredens en speculaties 
in de media over mij gaven mij ook niet bepaald enige mate van rust.’  

Omtzigt kwam de afgelopen weken vaak - ongewild - in het nieuws tijdens de formatie. 
Verkenner Kajsa Ollongren toonde bij het vertrek van het Binnenhof per ongeluk een 
document met ‘Omtzigt - functie elders’. Later bleek dat premier Mark Rutte, die daar geen 
herinnering aan zei te hebben, het tijdens zijn gesprek met de verkenners had gehad over een 
andere functie voor Omtzigt. Hij benadrukte dat hij zelf niet vond dat Omtzigt een andere 
functie moest, maar dat de VVD geen bezwaar zou hebben als het CDA zou besluiten Omtzigt 
een positie in een nieuw kabinet aan te bieden. 

 
 

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). © ANP/Remko de Waal 

‘Graag zet ik me in voor de oplossing van dringende problemen in Nederland, bij pensioenen, 
belastingen of met het plan voor een nieuw sociaal contract, opgesteld als reactie op het 
toeslagenschandaal. Dat lukt me echter alleen als ik weer volledig hersteld ben.’ Omtzigt 
benadrukt in zijn verklaring dat hij het besluit heeft genomen ‘na goed overleg met Wopke 
Hoekstra en Marnix van Rij’. Dat zijn de partijleider en de partijvoorzitter van het CDA. 

Omtzigt verwacht dat hij binnen de zestien weken zal herstellen. Maar de regels voor 
ziekteverlof in de Tweede Kamer staan een vervanging voor een kortere periode niet toe. Dat 
kan alleen voor de volle zestien weken. Omtzigt wordt vervangen door Henri Bontenbal.  Bron: 
AD, 25 mei 2021. 
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Explosief memo van Omtzigt legt nieuwe bom onder CDA en formatie 

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt haalt in een intern memo hard uit naar partijgenoten die hem 
wegzetten als ‘psychopaat, teringhond en labiel’. Zijn memo is in handen van dagblad De 

Limburger. De onthulling legt een bom onder het CDA én de formatie. 

Het memo zou bedoeld zijn voor de evaluatiecommissie van het CDA, maar ligt nu dus op 
straat. In het 76 pagina’s tellende document haalt het Kamerlid volgens de krant keihard uit 
naar partijgenoten die hem tegenwerken en afvallen. CDA’ers zouden hem voor ‘labiel’ 
verslijten en ‘klootzak en teringhond’ noemen. De krant deelt een appconversatie waarin de 
persoonlijke verkiezingsposter van Omtzigt door de mangel gehaald wordt door een CDA’er: 
‘Focking eikel met die nazi-posters.’ 

CDA’ers zouden tijdens de solliciatieprocedure voor de kieslijst ook expliciet de vraag hebben 
gekregen of ze Omtzigt steunden. Zo ja, dan kregen ze een lagere plek op de lijst. 

In whatsappberichten van CDA’ers wordt Omtzigt uitgemaakt voor ‘klootzak’ en ‘teringhond’, 
in de ‘warroom’ van de partij zouden Hitlersnorren getekend zijn op zijn billboards. In het stuk 
meldt Omtzigt dat hij zich nog ‘altijd niet gewaardeerd’ en ‘op momenten ronduit onveilig’ 
voelt. ‘Bij de situatie waarin ik me onveilig voel, herken ik de onderliggende waarden en 
normen van het CDA onvoldoende in het eigen interne handelen’, schrijft hij. 

Omtzigt meldde zich onlangs voor vier maanden af als Kamerlid, hij zit overspannen thuis. 
Bron: AD, 10 juni 2021.  

Explosief memo Omtzigt: ‘Ik zou lijsttrekker worden als Hugo opstapte’ 

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vindt dat de partijtop hem moedwillig heeft tegengewerkt in zijn 
poging om lijsttrekker te worden. In een intern memo haalt het stemmenkanon hard uit naar 
partijgenoten, ook zet hij vraagtekens bij de lijsttrekkersverkiezing, partijfinanciën en CDA-
cultuur. De onthulling legt opnieuw een bom onder het CDA én de formatie.  

Zonder Omtzigts steun kan partijleider Hoekstra weinig tijdens de coalitieonderhandelingen. 
Het CDA wil niet reageren op de onthulling.  

Het Omtzigt-memo leest als een oorlogsverklaring aan de partijtop en was bedoeld voor de 
evaluatiecommissie-Spies die het verkiezingsverlies onderzoekt. Maar nu ligt het explosieve 
stuk op straat. In het 76 pagina’s tellende document haalt het Tweede Kamerlid keihard uit 
naar partijgenoten die hem tegenwerken, afvallen en uitrangeren. Omtzigt beschrijft 
onregelmatigheden rond de lijsttrekkersverkiezingen, voelde zich ‘voor het blok’ gezet toen 
Hugo de Jonge opstapte als lijsttrekker in december en hij vermoedt ook onrechtmatigheden 
rond partijdonaties.    

Als Wopke Hoekstra het stokje overneemt in december voelt Omtzigt zich overvallen. Camera’s 
draaien al voor het huis van Hoekstra, Omtzigt zit dan klem: ‘Voordat ik een woord met Wopke 
heb gesproken moet ik voor de camera’s een statement afgeven.’ De voordracht van Hoekstra 
zou ook een schending zijn van een eerdere afspraak, namelijk dat Omtzigt het stokje zou 
overnemen als De Jonge zou opstappen: ‘Ik herinner hen onder meer aan de afspraak met 
Rutger (Ploum, red.), dat ik lijsttrekker zou worden als Hugo onverhoopt zou uitvallen.’  

In de uiterst saillante passage beschrijft Omtzigt hoe hij gepasseerd werd: ‘Wopke wil ruimte 
om gevraagd te worden. Ik ben ziedend, omdat ik de tijd niet kreeg die Wopke nu wel wordt 
gegund. Ondanks de belofte van Rutger ben ik op onheuse wijze gepasseerd als lijsttrekker. 
Hoewel er die avond nog overleg is met Richard Van Zwol erbij die mij dan bijstaat, ga ik 
aan het eind van de avond diep teleurgesteld weg. Er is duidelijk een vooropgezet plan en ik 
pas er niet in.’ 
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Ank Bijleveld, Pieter Omtzigt, Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra en Wim van de Camp tijdens 
het CDA-congres in DeFabrique, in 2019. © Hollandse Hoogte / ANP 

Andere CDA’ers zouden Omtzigt voor ‘labiel’ verslijten, hem ‘klootzak en teringhond’ noemen. 
Het is onduidelijk van wie precies die verwensingen komen. Het memo bevat ook een 
appconversatie waarin de persoonlijke verkiezingsposter van Omtzigt door de mangel gehaald 
wordt door een CDA’er: ‘Focking eikel met die nazi-posters.’  

Partijgenoten zouden tijdens de sollicitatieprocedure voor de kieslijst ook expliciet de vraag 
hebben gekregen of ze Omtzigt steunden. Zo ja, dan kregen ze een lagere plek op de lijst, 
stellen diverse CDA’ers die Omtzigt hierover gemaild hebben. Omtzigt vindt dat des te 
vervelender, omdat hem door Hugo de Jonge nog was beloofd dat hij ‘mede invloed’ zou krijgen 
op de kandidatenlijst.  

In whatsappberichten van CDA’ers wordt Omtzigt uitgemaakt voor ‘klootzak’ en ‘teringhond’, 
in de ‘warroom’ van de partij zouden ook Hitlersnorren getekend zijn op zijn billboards. In het 
stuk meldt Omtzigt dat hij zich nog ‘altijd niet gewaardeerd’ en ‘op momenten ronduit onveilig’ 
voelt. ‘Bij de situatie waarin ik me onveilig voel, herken ik de onderliggende waarden en 
normen van het CDA onvoldoende in het eigen interne handelen’, schrijft hij. 

Omtzigts uithaal zal op het Binnenhof inslaan als een bom. Het CDA leek in rustiger vaarwater 
gekomen nadat Omtzigt zijn zetel voor vier maanden had teruggegeven om uit te zieken. Dat 
gaf partijleider Wopke Hoekstra de ruimte om te onderhandelen over een eventuele 
coalitiedeelname.  

Nu blijkt dus dat het stemmenkanon zich nog altijd niet senang voelt binnen zijn eigen 
partij. Of leider Wopke Hoekstra iets met die tegenwerking of beschreven laster van doen heeft, 
is onbekend, maar het toont wel aan dat het CDA nog altijd geen gesloten front is, iets dat wel 
nodig is voor een soepele formatie. 

In het memo meldt Omtzigt ook dat een sponsorbijdrage van bijna een miljoen euro aan de 
CDA-campagnekas voor de verkiezingen niet is geregistreerd bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Het geld was afkomstig van slechts drie sponsoren, stelt Omtzigt in het 
vertrouwelijke stuk dat in handen is van De Limburger. 

Grote donaties moeten verplicht gemeld worden. Omtzigt vroeg overzichten op bij het 
ministerie, maar kwam de drie sponsoren nergens tegen. Het gaat volgens hem om mensen 
die ‘belang hebben bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA-plannen zoals die 
in Wopke’s New Deal en het verkiezingsprogramma zijn uitgewerkt’, schrijft het Kamerlid. 
 
De details wil hij alleen vertrouwelijk toelichten, schrijft hij in het memo dat bedoeld is voor 
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de commissie-Spies die de interne lijsttrekkersverkiezing van het CDA onderzoekt. 
 
Omtzigt houdt wel een slag om de arm. Als het geld vlak voor de verkiezingen is gedoneerd, 
zou de bijdrage in het ministeriële overzicht van volgend jaar terecht kunnen komen. Bron: 
De Stentor, 10 juni 2021.  

Duizenden kwetsbare patiënten in ziekenhuis gevaccineerd kunnen geen 
stempel in vaccinatieboekje krijgen  

Duizenden patiënten uit kwetsbare groepen die in ziekenhuizen zijn gevaccineerd tegen het 
coronavirus, kunnen geen stempel in hun gele vaccinatieboekje krijgen.   

Onder meer het Erasmus MC en het UMC Utrecht zien het niet zitten om deze patiënten in de 
komende weken nogmaals te ontvangen. ‘Het gaat bij ons om tegen de tienduizend mensen', 
legt een woordvoerster van het Erasmus MC uit. ‘Je moet er niet aan denken dat zo'n grote 
groep ineens over de vloer komt.' 

Het ziekenhuis geeft eigen medewerkers die er zijn gevaccineerd wel een stempel als ze daar 
om vragen. Bron: AD, 10 juni 2021.  

 

Wie in 1990 geboren is kan vanavond al een afspraak maken voor een vaccinatie tegen 
corona. 'Een mooie verrassing', noemt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid het in 
een tweet. 'Vanavond kun je al je prikafspraak maken. Rond 20:30 uur staat de website open. 
Dus #PlanDePrik online en deel het met anderen.' Bron: AD, 10 juni 2021.  
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Burgemeesters eisen van kabinet snel duidelijkheid over evenementen: 

‘We willen weten waar we aan toe zijn’ 

Burgemeesters willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de voorwaarden voor evenementen 
deze zomer. Dat hebben ze vanavond in het Veiligheidsberaad duidelijk gemaakt aan minister 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Het kabinet neemt daar morgen een besluit over. 

‘Het is goed nieuws dat het qua afname van de besmettingen en toename van de 
vaccinatiegraad zo goed gaat dat deze zomer weer evenementen mogelijk zijn’, zei voorzitter 
Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad na afloop van het overleg in een verklaring. ‘Vanuit 
gezondheidsperspectief is dat goed nieuws.’  

Om de openbare orde en veiligheid rond evenementen goed te organiseren, heeft het 
Veiligheidsberaad ‘enkele aandachtspunten’ aan de minister meegegeven. ‘Wat het 
Veiligheidsberaad vooral belangrijk vindt, is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. 
Duidelijkheid voor gemeenten – welke voorwaarden zijn er voor evenementen in verband met 
de vergunningsaanvragen – en voor de organisatoren.’ 

Zodra het kabinet morgen een besluit heeft genomen, willen alle gemeenten weten waar ze 
aan toe zijn. ‘Maandag praten we hier verder over in het Veiligheidsberaad’, zegt Bruls. ‘Ook 
moet rekening gehouden worden met de capaciteit van de verschillende hulpdiensten en 
betrokkenen. Onder andere de politie, ambulance, GGD en betrokkenen bij veiligheidsregio’s 
en gemeenten hebben tijdens de coronacrisis enorm veel uren gewerkt en die verdienen ook 
enige rust de komende maanden.’ 

Het kabinet wilde voor vrijdag van de burgemeesters weten wat hun aandachtspunten zijn op 
het gebied van handhaving en vergunningverlening. Gekeken is onder meer naar de resultaten 
van de Fieldlabs, naar de toegangstesten, naar het vaccinatiebewijs en andere regels. Ook is 
over maximale aantallen bezoekers gesproken. 

Maandagavond waarschuwde het Veiligheidsberaad nog om de coronaregels vooral niet te snel 
los te laten. ‘We zitten met zijn allen in een bus die steeds harder gaat rijden op weg naar een 
groene vallei. Maar we moeten wel op tijd op de rem trappen, om te voorkomen dat die bus 
net voor het einde een ravijn in rijdt’, zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad 
en burgemeester van Nijmegen. 

Hij wees erop dat het aantal besmettingen nu hoger is dan in juni vorig jaar. ‘Dat moeten we 
serieus nemen, het is nog niet gedaan. Je moet er niet aan denken dat er zelfs lokaal of 
regionaal toch weer strengere regels nodig zijn.’ 

Excessen zijn volgens de burgemeesters onder meer feestjes waar veel te veel mensen bij 
elkaar komen. Dat gebeurt volgens hen niet alleen onder jongeren, ouderen maken zich er 
ook schuldig aan. De voorzitters van de veiligheidsregio’s houden ook de situatie bij het EK 
voetbal goed in de gaten, dat komend weekeinde begint. ‘We lopen nooit op de zaken vooruit, 
maar als tientallen mensen met elkaar op straat naar de tv gaan kijken, moeten we wel 
handhaven. Afstand houden is echt nog erg belangrijk’, stelden de burgemeesters maandag. 

Over grote schermen tijdens het EK voetbal is vanavond niet gesproken, zegt een woordvoerder 
van het Veiligheidsberaad. ‘Dat staat maandag op de agenda. Eerst willen gemeenten van het 
Rijk weten wat de algemene voorwaarden zijn voor vergunningen, zodat zij ook besluiten 
kunnen nemen over andere evenementen en festivals.’ 
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Op het Kerkplein in Ommen keken toeschouwers in de zomer van 2017 op grote schermen 
naar de finale tussen Nederland en Denemarken van het EK vrouwenvoetbal. © Hollandse 
Hoogte / ANP 
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Meer dan de helft van de volwassen bevolking van de Europese Unie, ofwel ongeveer 
honderdvijfenzeventig miljoen mensen, heeft minstens een prik tegen Covid-19 gehad. En 
honderd miljoen EU-burgers zijn al volledig ingeënt, twittert de voorzitter van de Europese 
Commissie, Ursula Von der Leyen. 

'We zijn goed onderweg om ons doel te bereiken en genoeg doses te leveren om zeventig 
procent van de Europese volwassenen volgende maand te hebben gevaccineerd', aldus de 
Duitse. 

Die doelstelling is gebaseerd op de veronderstelling van deskundigen dat een vaccinatiegraad 
van minstens zeventig procent genoeg zou zijn voor zogeheten groepsimmuniteit. Bron: AD, 
10 juni 2021.  

Specialisten kritisch op plan van president Bolsenaro 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft laten weten dat minister van 
Gezondheid Marcelo Queiroga een maatregel voorbereidt waarbij mensen die gevaccineerd 
zijn tegen het coronavirus, of het virus al hebben gehad, niet langer meer mondkapjes hoeven 
te dragen. Bolsonaro maakte dat bekend op een bijeenkomst waar nieuwe toeristische 
actieprogramma's werden gepresenteerd.  

‘Mondkapjes zijn nuttig voor mensen die besmet zijn', aldus Bolsonaro, die daaraan toevoegde 
dat ‘quaraintaines voor geïnfecteerden zijn en niet voor mensen die niet ziek zijn'. De 
Braziliaanse president is al sinds het begin van de coronapandemie fel tegenstander van 
beperkende maatregelen tegen het virus zoals lockdowns en mondmaskers.  

Queiroga probeerde de woorden van Bolsonaro later iets te temperen en zei dat de president 
hem had gevraagd om onderzoek te doen naar het gebruik van mondkapjes in Brazilië. 

Specialisten reageerden kritisch op het plan van Bolsonaro. Ook wie gevaccineerd is of al 
besmet is geweest met het coronavirus, kan opnieuw worden geïnfecteerd en het virus 
overdragen, zeggen ze. Ook is het aantal gevaccineerden in Brazilië nog niet voldoende om de 
beschermende maskers niet meer te hoeven gebruiken. Nog geen kwart van de 212 miljoen 
Brazilianen kreeg een eerste prik, iets meer dan elf procent de tweede.  

‘Wat Bolsonaro wil, heeft geen enkele logica', zei Munir Ayub, lid van het Braziliaanse Comité 
voor Immunologie en Infectiologie en professor aan de universiteit van ABC in São Paulo. ‘In 
het huidige stadium van de pandemie is dit onbestaanbaar. Het is een politieke 
aanbeveling zonder enige medische onderbouwing. Zolang het virus nog steeds op dit hoge 
niveau rondwaart, kan het niet. Op dit moment zou het roekeloos zijn.' 

Donderdag registreerde het Braziliaanse ministerie van Gezondheid 2504 doden als gevolg 
van het longvirus. In totaal zijn meer dan 482.000 mensen overleden aan Covid-19, 
wereldwijd het hoogste dodental na de Verenigde Staten. De afgelopen 24 uur kwamen er 
ruim 88.000 nieuwe besmettingen bij. Meer dan 17 miljoen Brazilianen zijn geïnfecteerd of 
geïnfecteerd geweest met het virus. Bron: AD, 11 juni 2021. 

Meer mensen overleden dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar 

Voor het eerst sinds eind april overleden vorige week meer mensen dan gebruikelijk is voor de 
tijd van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lange tijd was 
het coronavirus de veroorzaker van hoge sterftecijfers, maar dat lijkt nu niet het geval. 
Onderzoekers hebben op dit moment geen zicht op een andere oorzaak en denken dat het ook 
om een toevallige fluctuatie kan gaan. 
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Vorige week overleden naar schatting bijna 3000 mensen. Dat zijn er 200 meer dan verwacht. 
Dat hebben de statistici ingeschat op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en 
demografische trends. Het is normaal dat het aantal overlijdens soms wat hoger is en soms 
wat lager. Maar als dit cijfer veel hoger ligt dan normaal, spreken onderzoekers 
van oversterfte. Het sterftecijfer ligt nu net iets boven die grens. De toename is zowel te zien 
bij mensen onder de 65 als daarboven. 

‘We hebben geen verklaring voor wat er nu gebeurt', zegt CBS-socioloog Tanja Traag. ‘Want 
de 'usual suspects' van corona en warm weer lijken geen rol te spelen.' RIVM-cijfers laten geen 
stijging zien in de coronasterfte. De gegevens van RIVM zijn weliswaar incompleet, maar geven 
wel een eerste indicatie van waar de trend naartoe gaat. CBS kan later in het jaar pas precies 
nagaan waaraan mensen zijn overleden. Bron: AD, 11 juni 2021. 
 

Twee passagiers Amerikaans cruiseschip testen positief 

Twee passagiers van een Amerikaans cruiseschip dat momenteel ligt aangemeerd op Curaçao, 
zijn donderdag positief getest op het coronavirus. Iedereen aan boord - zowel de 650 
bemanningsleden als de 600 gasten - is volledig gevaccineerd. 

De twee passagiers delen een kamer van de Celebrity Millennium, meldt de Amerikaanse 
cruisemaatschappij Royal Caribbean in een verklaring. Het tweetal moet voorlopig aan boord 
in quarantaine blijven. De testen werden afgenomen omdat komende zaterdag de cruise weer 
bij Sint Maarten eindigt. Het tweetal is volgens Royal Caribbean niet ziek. 

Het is een van de eerste grote cruises voor Amerikanen sinds de uitbraak van de 
coronapandemie wereldwijd alle cruiseschepen stillegde. De Celebrity Millennium is het eerste 
cruiseschip dat Curaçao aandoet sinds het begin van de pandemie. Eerder deze week meerde 
het al aan op Aruba. 

Door de reisbeperkingen kwamen ruim een jaar geleden alle cruisereizen te vervallen en nog 
steeds liggen vrijwel alle schepen voor pleziervaarten voor anker. Door het coronavirus liep de 
cruisebranche ook reputatieschade op. Op het schip de Diamond Princess greep het virus in 
februari 2020 snel om zich heen en zaten opvarenden wekenlang vast op het schip. Bron: AD, 
11 juni 2021.  

 

© AFP — De Celebrity Millennium op archiefbeeld in de haven van Hongkong. 
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Facebook-directeur Zuckerberg laat personeel nog zeker half jaar 
thuiswerken  

Fulltime werknemers van Facebook mogen nog zeker zes maanden thuiswerken als hun werk 
dat toelaat. Dat heeft topman Mark Zuckerberg bekendgemaakt. De hoogste baas van de 
netwerksite kondigde aan dat hij zelf ook nog zeker een half jaar vanuit huis zal werken. 

‘Ik heb gemerkt dat werken op afstand me meer ruimte heeft gegeven voor langetermijndenken 
en me heeft geholpen meer tijd door te brengen met mijn gezin, wat me gelukkiger en 
productiever heeft gemaakt op het werk’, schreef Zuckerberg in een interne mededeling. ‘Het 
afgelopen jaar hebben we geleerd dat goed werk overal geleverd kan worden. Ik ben ervan 
overtuigd dat telewerken op grote schaal mogelijk is, vooral omdat de mogelijkheden met video 
en virtual reality steeds groter worden.’  

Met de beslissing maakt het bedrijf een bocht van 180 graden. In mei vorig jaar kondigde 
Facebook nog aan dat alleen bepaalde werknemers, vooral ervaren krachten, toestemming 
zouden krijgen om thuis te werken. 

Sommige werknemers van de netwerksite zullen wel naar kantoor moeten komen. Het gaat 
dan onder meer om mensen die werken aan hardware of in datacenters. 

Zuckerberg voegde er ook aan toe dat het bedrijf werknemers zal toestaan om over 
internationale grenzen heen telewerk aan te vragen. Dit betekent onder meer dat Amerikaanse 
werknemers in Canada op afstand kunnen werken. Hetzelfde geldt voor medewerkers in 
Europa in Groot-Brittannië. 

Facebook zou van plan zijn de meeste van zijn Amerikaanse kantoren begin september op 
vijftig procent van de capaciteit te heropenen. Waarschijnlijk gaat het bedrijf in oktober weer 
volledig open. Facebook heeft ongeveer zestigduizend mensen in dienst. Bron: AD, 11 juni 
2021. 

Kabinet besluit vandaag onder welke voorwaarden evenementen kunnen 
doorgaan 

Het kabinet besluit vrijdag onder welke voorwaarden evenementen weer kunnen doorgaan, 
nadat de volgende stap van het zogeheten openingsplan wordt gezet. Dan wordt een groot 
aantal coronamaatregelen versoepeld en kunnen bijvoorbeeld festivals weer worden 
georganiseerd.  

Volgens bronnen praten de ministers onder meer over het al dan niet handhaven van 
anderhalve meter afstand of het loslaten van die maatregel dankzij toegangstesten. Belangrijk 
hierin is het standpunt van de 25 burgemeesters die samen het veiligheidsberaad vormen. Zij 
spraken donderdag over de handhaving van coronaregels en de voorwaarden waaronder 
evenementen mogen worden georganiseerd. 

Het kabinet besluit hier nu al over zodat organisatoren op tijd een vergunning kunnen regelen. 
De burgemeesters willen dat de voorwaarden zo snel mogelijk duidelijk worden, zodat er snel 
zoveel mogelijk duidelijkheid is. 

Ook overlegt de ministersploeg over het al eerder zetten van de volgende stap van het 
openingsplan. Die staat vooralsnog gepland voor 30 juni, maar mogelijk wordt deze al op 26 
juni gezet. Mensen krijgen vanaf dan het advies om maximaal acht bezoekers per dag te 
ontvangen, de maximale groepsgrootte binnen gaat naar honderd en er wordt meer mogelijk 
voor sport, cultuur en horeca. Ingewijden benadrukken dat er nog geen overeenstemming over 
is in het kabinet en er pas later over wordt besloten. 



219 

 

Een ander punt van discussie is het opheffen van bepaalde basismaatregelen, zoals het 
verplicht dragen van een mondkapje in winkels of het openbaar vervoer. Vooralsnog vervallen 
deze maatregelen pas als de laatste stap van het openingsplan wordt gezet. Hiervoor staat nog 
geen datum, maar demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei eerder dat dit 
waarschijnlijk op zijn vroegst in september zal zijn. Ook hierover wordt vrijdag nog geen 
besluit genomen, aangezien ook hier nog geen overeenstemming is. Bron: AD, 11 juni 2021. 

 

Romy Van Poelgeest uit Epe is geslaagd voor de havo. © eigen foto 
 

Hoera, de vlag kan uit! Kijk hier hoe de geslaagden in de regio feest vieren 
 
Overal in de Stentor-regio gaat de vlag uit en hangen geslaagden hun tas in de mast. 
Leerlingen havo, vwo en vmbo-theoretische leerweg hoorden vandaag of zij hun diploma 
hebben gehaald of dat ze mogelijk in de herkansing moeten. Voor velen komt er zo een kroon 
op een moeizaam examenjaar. 
 
Romy van Poelgeest (16) zit aan het begin van de avond al lekker op een terrasje in Epe. Dat 
zij na het zware coronajaar haar havo-diploma heeft gehaald, moet natuurlijk gevierd worden. 
‘Ik vond het wel spannend allemaal, deze coronatijd. Het is lastig om mee te komen en het 
ging niet altijd even soepel.’ Bron: De Stentor, 10 juni 2021.  
 
 

Coronabesmetting heeft grote gevolgen bij kinderen: ‘Honderden 
kinderen houden ernstige klachten’ 
 
Specialisten van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC, schatten 
dat in Nederland zo’n 350 kinderen ernstige klachten hebben overgehouden na een corona-
infectie. ‘Het is maar een klein percentage kinderen dat last houdt, maar hun klachten zijn 
echt zeer ernstig.’ 
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Dat zijn de eerste bevindingen van specialisten die speciaal voor kinderen met langdurige 
klachten na Covid-19 een polikliniek hebben opgezet. De poli van het Emma Kinderziekenhuis 
is in Nederland de eerste in zijn soort. Soortgelijke poli’s zijn er al in Amerika, Engeland, 
Zweden en Israël. 
 
Net als bij volwassenen die kampen met long-covid, liggen ook kinderen maanden na hun 
infectie nog in de kreukels, verklaren de specialisten. Mede-initiatiefnemer en kinderlongarts 
Suzanne Terheggen-Lagro: ‘Over het geheel genomen worden kinderen heel weinig ziek van 
corona. Maar er is een kleine groep op wie de impact van de ziekte heel groot is.’ Die kinderen 
hebben volgens de kinderlongarts ‘echt zeer ernstige klachten’. Dat beaamt kinderarts Giske 
Biesbroek: ‘Onze inschatting is dat het in Nederland mogelijk om driehonderd à vierhonderd 
kinderen gaat die ernstige klachten houden na een Covid-19-infectie.’ 
 
Bij ongeveer honderddertig kinderen, ontstaat tussen twee en zes weken ná Covid-19, een 
andere ziekte. Het gaat om een ernstige ontstekingsziekte genaamd ‘MIS-C’, dat staat voor 
‘Multisystem Inflammatory Syndrome in Children’. Bij de helft van die kinderen is dat zo 
ernstig dat zij op de intensive care belanden. Deze kinderen krijgen weken na hun 
coronabesmetting vaak ineens hoge koorts en ongeveer negentig procent heeft ook last van 
buikklachten, zoals braken en diarree.  
 
Als ik drie zinnen lees, krijg ik gigantische hoofdpijn, soms tot misselijk aan toe. Als mensen 
mij nu vragen wat ik heb, ben ik bijna bang dat ik iets vergeet, aldus een van de kinderen. 
 
Kinderarts Biesbroek: ‘Daarnaast kunnen ze huiduitslag krijgen, rode ogen, gebarsten lippen 
en bij een groot deel van de kinderen kan het ook op het hart slaan.’ Het komt voor dat 
kinderen met MIS-C eerst een verkeerde diagnose krijgen. De specialisten roepen artsen op 
om er alert op te zijn. Biesbroek: ‘Het is een zeldzaam ziektebeeld. Een huisarts komt MIS-C 
waarschijnlijk maar één keer in zijn leven tegen.’ 
 
Kindercardioloog Irene Kuipers verklaart dat ‘corona bij kinderen vele gezichten heeft’. ‘Er zijn 
kinderen met een slechte hartfunctie tijdens MIS-C, maar er zijn ook kinderen met ernstige 
vermoeidheid, die maar niet opknappen. Het herstellen valt voor een deel ook niet mee in 
tijden van lockdown en alle maatregelen van dien.’  
 
Bij de speciale nieuwe polikliniek voor kinderen die maanden na hun coronabesmetting nog 
ernstige klachten hebben, worden ze van top tot teen onderzocht. Bron: AD, 11 juni 2021. 
 
 

Nu al meer dan 60.000 ex-coronapatiënten bij de fysio: ‘We zijn beduusd 
van deze cijfers’ 
 
Zestig- tot vijfenzeventigduizend Nederlanders staan met langdurige coronaklachten onder 
behandeling van een fysiotherapeut. Hun aantal is sinds de jaarwisseling ruim verdubbeld. 
 
Dat blijkt uit een berekening op basis van gegevens uit de Landelijke Database Fysiotherapie, 
waarin een deel van de Nederlandse fysiotherapeuten bijhoudt welke behandelingen ze 
uitvoeren. Eind vorig jaar kregen naar schatting 28.000 ex-Covid-patiënten hulp van een 
fysiotherapeut. Bron: AD, 15 mei 2021.  
 
 

Virusexperts waarschuwen: Niet denken dat we klaar zijn omdat 
ziekenhuiscijfers dalen 
 
Virusexperts waarschuwen voor te veel enthousiasme rond de aanstaande versoepelingen. Ze 
vrezen dat vooral jongeren de ruimte die ze krijgen met beide handen aangrijpen, terwijl ze 
nog niet beschermd zijn tegen de mogelijke gevolgen van het virus.  
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‘Als je nu ongecontroleerd losgaat, krijg je een hausse van besmettingen onder het jongere, 
niet-gevaccineerde deel van de bevolking’, zegt Marion Koopmans, virologe bij het Erasmus 
MC. ‘Dat kan een heleboel gevallen van long covid opleveren. Ik maak me zorgen over het idee 
dat nu lijkt te leven: de ziekenhuiscijfers gaan omlaag, dus we zijn klaar.’ 
 
Het kabinet kondigde vanavond aan dat de versoepelingen versneld worden. Vanaf volgende 
week zaterdag mogen mensen thuis weer vier gasten ontvangen. Restaurants, cafés en 
terrassen mogen tot 22.00 uur open. Musea, bioscopen en theaters mogen ook weer mensen 
verwelkomen. De grens voor de maximale groepsgrootte gaat naar vijftig. Eerder werd al 
bekend dat middelbare scholen weer volledig open gaan. 
 
‘Ik realiseer me: het is veel, en het is ingewikkeld’, zei Mark Rutte tijdens de persconferentie. 
Hij beaamde dat Nederland daarmee risico neemt. ‘We gaan er nog meer vanuit wat wél kan. 
Het principe van ‘Gesloten, tenzij’…wordt ‘open, tenzij’… De demissionair premier sprak ook 
van ‘het einde aan de lockdown’.  
 
De laatste weken daalt het aantal besmettingen fors, net als het aantal ziekenhuis- en ic-
opnames. Ook bij jongeren daalt de infectiedruk, maar virologen wijzen erop dat het aantal 
besmettingen in die leeftijdscategorie nog steeds vrij hoog is.  
 
Wim Schellekens, voormalig hoofdinspecteur bij de IGZ zei vandaag bij Omroep West dat de 
kans op long covid nog steeds 'heel groot’ is. ‘En dat is echt niet leuk. De vaccinatie gaat goed, 
maar het merendeel van de mensen onder de zestig heeft de eerste prik nog niet gehad. Dat 
betekent dat deze groep mensen nog niet beschermd is.’ 
 
Het OMT waarschuwde de laatste weken herhaaldelijk voor mogelijke langdurige klachten. 
Die kunnen ‘soms zeer beperkend en zelfs invaliderend van aard zijn’, schreef het 
adviesorgaan in haar laatste advies. ‘Ook zonder ziekenhuis- en IC-opnames ontstaat er zo 
ziektelast.’ 
 
Naar schatting 60.000 tot 75.000 Nederlanders zijn momenteel onder behandeling van een 
fysiotherapeut vanwege de gevolgen van hun besmetting. Vaak hebben mensen ook 
breinklachten, zoals geheugenverlies, concentratieproblemen en hoofdpijn. 
 
Door zo'n hoog besmettingsniveau te accepteren en vooral te kijken naar de bezetting van de 
ziekenhuizen, is veel humanitair leed veroorzaakt, aldus Amrish Baidjoe, veldepidemioloog. 
 
Veldepidemioloog Amrish Baidjoe stelt dat de langetermijngevolgen van besmetting in het 
Nederlandse beleid lange tijd ‘een blinde vlek’ zijn geweest. ‘Door zo'n hoog besmettingsniveau 
te accepteren en vooral te kijken naar de bezetting van de ziekenhuizen, is veel humanitair 
leed veroorzaakt.’ Bron: AD, 28 mei 2021.  
 

Rutte neemt ‘risico’ met einde van lockdown, want: ‘Ieder weekend telt 
voor horeca en cultuursector’ 
 
Nederland gaat weer wat meer van het lockdownslot. Thuis mag je dan vier gasten ontvangen, 
restaurants, cafés en terrassen kunnen open tot 22.00 uur ’s avonds. Musea, bioscopen en 
theaters mogen weer aan de slag. Er mogen vijftig gasten tegelijkertijd in een ruimte.  
 
Dat heeft demissionair premier Mark Rutte zojuist bekendgemaakt. Hij spreekt van een ‘grote 
stap'. ‘We gaan er nog meer vanuit wat wél kan. Het principe van ‘gesloten, tenzij’…wordt 
‘open, tenzij’…Ook binnen kan weer meer. Feitelijk komt er een einde aan de lockdown. Wel 
met beperkingen, maar toch. Dat we die harde lockdown nu achter ons kunnen laten, is erg 
mooi. We gaan nu de eindfase in.’ 
 
Stap drie van het openingsplan kan dus op 5 juni doorgaan, vier dagen eerder dan 
aanvankelijk voorzien. Het Outbreak Manament Team (OMT) plaatste in een advies deze week 
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nog wel een kanttekening bij de versoepelingsplannen van het kabinet: de deskundigen 
adviseerden deze niet eerder te doen dan woensdag 9 juni. Maar Rutte wil dit ‘gecalculeerde 
risico’ toch nemen. ‘Als de hemel naar beneden valt en de cijfers de lucht inschieten, dan 
ontstaat een nieuwe situatie. Maar ook het OMT noemt dat hoogst onwaarschijnlijk.’ 
 
Het kabinet wil burgers tegemoet komen die ‘snakken’ naar een etentjes of voorstelling. ‘We 
doen het dus iets eerder, want een weekend eerder open telt. Voor de cultuursector, maar ook 
voor de horeca.’ Bron: AD, 28 mei 2021.  
 

Rotterdam telt de meeste coronabesmettingen 
 
Van de tien grootste gemeenten in Nederland telt Rotterdam relatief gezien de meeste 
coronabesmettingen sinds het virus zijn intrede in ons land deed. De Maasstad nam tot nu 
toe 78.554 positieve tests af. Amsterdam had er met 88.235 mee, maar afgezet tegen het 
aantal inwoners staat Rotterdam bovenaan de lijst met 121 per duizend. Amsterdam komt 
op 101 per 100 inwoners. Respectievelijk 12 en 10 procent, becijferde NU.nl. 
 
‘Sinds de vorige zomer zitten we vaak aan de hoge kant’, zegt Ewout Fanoy, arts 
infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond. Dat is volgens Fanoy niet toe te 
schrijven aan één specifieke factor, omdat gedurende het jaar verschuivingen plaatsvonden 
tussen de groepen mensen in de stad die relatief vaak positief werden getest op het virus. 
Bron: AD, 11 juni 2021.   
 

 
 
Gezellige boel in Zwolle tijdens het afstempelspreekuur. 

 
Geleboekjesgekte bij de GGD: gevaccineerden komen massaal stempel 
halen in Zwolle 
 
Is het een evenement? Er staan partytenten en statafels en er klinkt gitaarspel op het 
achterplein van de GGD IJsselland in Zwolle. Maar nee, het is ‘afstempelspreekuur’. Wie een 
coronavaccinatiestempel in z’n gele boekje wil kan vanmiddag langskomen. En dat gebeurt 
massaal. Gestaag vormen zich rijen bij de vier partytenten waar alleen maar het geluid van 
stempels klinkt en prettige vakantie. 
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Het gele boekje heeft geen officiële status, het is alleen voor jezelf. Er komt een Europees 
vaccinatiepaspoort aan dat in alle EU-landen geldig is. En toch is de stempel in het 
vaccinatieboekje voor velen een heilige graal geworden.  Bron: De Stentor, 10 juni 2021. 

Nieuwe zeer zeldzame bijwerking vastgesteld bij vaccin 

AstraZeneca 

EU-medicijnagentschap EMA gaat het systemisch capillair leksyndroom als mogelijke 
bijwerking opnemen in de bijsluiter van het AstraZeneca-vaccin. Het EMA heeft uit heel 
Europa zes meldingen van het syndroom binnengekregen op 78 miljoen prikken. 

De kans op de bijwerking is dus extreem zeldzaam, maar toch vindt het EMA dat mensen die 
het systemisch capillair leksyndroom al hebben, niet meer met AstraZeneca moeten worden 
gevaccineerd. 

Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb heeft geen meldingen binnengekregen van dit 
syndroom bij het vaccin van AstraZeneca, maar wel een bij het Janssen-vaccin. Die patiënt, 
een man tussen de 50 en 60 jaar, is overleden. De Nederlandse medicijnautoriteit CBG 
onderzoekt of er een verband is met de vaccinatie en vindt het nog te vroeg voor conclusies. 

Het systemisch capillair leksyndroom, ook bekend als het Clarksonsyndroom, is zeer 
zeldzaam. Bij deze ernstige ziekte lekt vloeistof weg uit de haarvaten. Dat veroorzaakt een lage 
bloeddruk, zwelling van vooral de armen en benen en verdikking van het bloed. Bron: NOS, 
11 juni 2021. 

 
Vaccin AstraZeneca kan leiden tot lekkages in haarvaten 
 
Het coronavaccin van AstraZeneca kan in een enkel geval leiden tot lekkages in haarvaten, 
kleine adertjes. Mensen die daar al eerder last van hebben gehad, mogen dit vaccin dus niet 
krijgen. Dat heeft de Europese toezichthouder EMA vastgesteld. Het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) deed al onderzoek naar de mogelijke bijwerking en concludeert 
nu dat er waarschijnlijk een verband is. De bijwerking moet daarom op de bijsluiter komen te 
staan.  
 
Meer dan 78 miljoen mensen in Europa hebben het vaccin van AstraZeneca gekregen. Zes 
van hen hebben last gekregen van het zogeheten systemisch capillair leksyndroom. Het 
gebeurde vooral bij vrouwen en binnen vier dagen na vaccinatie. Drie van de zes mensen 
hadden al eerder last gehad van dezelfde klachten. Een van die drie is overleden. 
 
In Nederland is één geval van dit leksyndroom bekend. Het ging om iemand die het 
coronavaccin van Janssen had gekregen. Dit was een man van tussen de 50 en 60 jaar oud 
en hij is eraan overleden. In Nederland is deze bijwerking niet gemeld bij mensen die het 
vaccin van AstraZeneca hebben gekregen. Over het coronavaccin van Janssen zegt het EMA 
niets. Bron: AD, 11 juni 2021.  
 

Koning Harald denkt dat de pandemie zijn einde nadert 
 
De Noorse koning Harald denkt dat de pandemie zijn einde nadert en dat mensen zich mogen 
verheugen. Meerdere leden van het Noorse koningshuis werden tijdens de coronacrisis 
preventief onder quarantaine geplaatst en officiële taken werden afgezegd of digitaal 
verricht. De functie van de vorst is dan weliswaar grotendeels ceremonieel, maar het viel hem 
duidelijk zwaar zo blijkt tijdens de viering van Grondwetsdag. 
 
‘We zien veel minder van jullie dan normaal gesproken', zegt Harald de Vijfde verwijzend naar 
zijn eega koningin Sonja. Noorwegen heeft een van Europa's laagste besmettingsgraden. Dat 
komt door de dunne populatie in het Scandinavische land, maar ook omdat de Noren de regels 
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goed opvolgen. Tot nu toe stelde Noorwegen 127.676 besmettingen met het longvirus vast en 
slechts 789 sterfgevallen. Bron: AD, 11 juni 2021. 
 

Gevaccineerde mensen kunnen vrij reizen in EU landen  
 
Een voorstel van de Europese Commissie om volledig ingeënte personen vrij te laten reizen 
binnen de 27 Europese lidstaten is vandaag goedgekeurd, meldt de NOS. Wie volledig is 
beschermd tegen het coronavirus - laatste prik minstens twee weken eerder gezet - hoeft zich 
niet meer te laten testen of in quarantaine. 
 
Onder 'volledig' worden twee prikken met Pfizer, Moderna of AstraZeneca of één met het 
Janssen-vaccin verstaan. Reizigers vanaf 12 jaar die niet volledig zijn ingeënt, moeten wel een 
coronatest doen. Tenzij er tussen twee landen wordt gereisd waar de virusuitbraak volledig 
onder controle is, de zogenoemde 'groene landen'. 
 
Nederland is nog steeds rood, wat betekent dat het gevaar op besmetting niet is 
geweken. Volgens de Europese Commissie zijn 100 miljoen van de ongeveer 350 miljoen 
volwassenen in de EU inmiddels volledig ingeënt. Vanaf 1 juli treedt in de EU een systeem 
met een Covid-19-certificaat in werking om vaccinatie aan te tonen. Bron: AD, 11 juni 2021. 

 

De EU-lidstaten zijn het eens over versoepeling van de reisbeperkingen in de zomer. Het 
betekent onder meer dat volledig ingeënte reizigers niet meer hoeven te testen of in 
quarantaine hoeven te gaan. 

De 27 lidstaten keurden een voorstel van de Europese Commissie goed waarin staat dat 
mensen die minstens twee weken volledig gevaccineerd zijn, vrij moeten kunnen reizen binnen 
de EU. 

Reizigers vanaf 12 jaar die niet volledig zijn ingeënt, zullen wel getest moeten worden. Dat 
hoeft alleen niet als er wordt gereisd tussen twee zogenoemde 'groene landen', oftewel landen 
waar de corona-uitbraak volledig onder controle is. 

Ook zijn er afspraken gemaakt over minderjarigen met twee volledig gevaccineerde ouders. 
Die hoeven onder de nieuwe regels niet in quarantaine omdat hun ouders gevaccineerd zijn. 

Reizigers kunnen vanaf 1 juli in de EU met een QR-code aantonen dat ze zijn ingeënt tegen 
het coronavirus, negatief hebben getest of al een besmetting achter de rug hebben en daardoor 
zijn beschermd; het zogenoemde Europese covid-reiscertificaat. 

De EU-lidstaten hebben verder overeenstemming bereikt over het aanpassen van de regels om 
te bepalen wanneer een land 'groen', 'oranje' of 'rood' wordt. Nu wordt een land nog 
aangemerkt als 'groen' - oftewel veilig - wanneer er in de afgelopen twee weken minder dan 25 
besmettingen op 100.000 mensen zijn gemeld. Dat aantal wordt verhoogd naar 50, waardoor 
landen sneller groen worden. 

Ook andere drempelwaarden worden aangepast. Zo wordt er ook gekeken naar de 
positiviteitsratio (het percentage positieve tests). Als die lager dan 1 procent is, wordt een land 
bij 75 besmettingen op 100.000 mensen al groen. 

De verwachting is dat in de zomer veel landen op groen zullen springen, gezien de sterke 
afname van het aantal besmettingen in de EU. 

De afspraken zijn nu gemaakt door de ambassadeurs van de lidstaten. Dinsdag worden ze 
hoogstwaarschijnlijk bekrachtigd door de Europese ministers van Volksgezondheid. 
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Brussel-correspondent Sander van Hoorn zegt dat de EU-lidstaten het relatief snel eens zijn 
geworden over de afspraken voor reizen in de zomer. ‘Want er ontstond een gevoel dat er geen 
lappendeken mocht ontstaan, zoals minister De Jonge het in de Kamer al noemde. Dus dat je 
alsnog als land met andere, individuele landen weer afspraken zou moeten maken’, legt Van 
Hoorn uit. ‘Dan zou zo'n QR-code echt helemaal geen waarde hebben en dat zou een flater 
zijn. Dat hebben ze dus ingezien.’ Bron: NOS, 11 juni 2021. 
 

Japan vaccineert 18.000 medewerkers Olympische Spelen 
 
In Japan worden volgende week 18.000 medewerkers van de Olympische Spelen gevaccineerd. 
Het zijn onder anderen scheidsrechters, dopingcontroleurs en medewerkers die buitenlandse 
gasten moeten ophalen van het vliegveld. 
 
Ook een deel van de 70.000 vrijwilligers wordt gevaccineerd. "We vaccineren de mensen die 
geregeld contact zullen hebben met de atleten", zegt voorzitter Hashimoto van het 
organisatiecomité. 
 
In Japan is slechts vier procent van de bevolking volledig gevaccineerd. De meeste Japanners 
zien daarom de komst van sporters uit zo'n tweehonderd landen niet zitten. Wel is de groei 
van het aantal besmettingen de afgelopen periode afgenomen. Bron: NOS, 11 juni 2021. 
 

Rotterdamse haven priklocatie voor 50.000 zeevarenden 
 
In de Rotterdamse haven worden vanaf volgende week zeevarenden uit binnen- en buitenland 
gevaccineerd die werken op een schip dat vaart onder Nederlandse vlag of dat in Nederlands 
beheer is. 
 
Volgens de regionale omroep Rijnmond krijgen ze het vaccin van Janssen. Ze hebben dan dus 
maar een prik nodig en dat is handig voor mensen die lange tijd weg zijn.  
 
Nu is slechts dertien procent van alle zeevarenden in de wereld ingeënt. Dat is weinig, omdat 
ze lange tijd met elkaar op een schip zitten en ze dus grote besmettingsrisico's lopen. En 
zeevarenden lopen ook een extra risico doordat ze op zee meestal geen acute medische zorg 
kunnen krijgen. 
 
De komende maanden worden in Rotterdam 50.000 zeevarenden gevaccineerd. Bron: NOS, 
11 juni 2021. 
Coronamaatregelen Spanje in strijd met wet, boetes vermoedelijk terugbetaald 
 
De Spaanse regering had vorig jaar niet de bewegingsvrijheid van de bevolking mogen 
beperken door het uitroepen van de noodtoestand. De regering had daarvoor de (zwaardere) 
staat van uitzondering moeten afkondigen, heeft het constitutioneel hof bepaald. 
 
De uitspraak betekent vermoedelijk dat honderdduizenden boetes die op grond van de 
noodtoestand zijn uitgedeeld, moeten worden terugbetaald, meldt de Spaanse krant El Pais. 
Bron: NOS, 11 juni 2021. 
 

China wil eind van jaar 80 procent van bevolking hebben gevaccineerd 
 
China wil tegen het eind van het jaar tachtig procent van de bevolking hebben ingeënt tegen 
het coronavirus, maar om dat doel te halen moeten mogelijk tientallen miljoenen 
kinderen hun mouwtjes oprollen. De medicijnautoriteiten hebben daartoe de afgelopen week 
een eerste stap gezet, door het Sinovac-vaccin goed te keuren voor gebruik bij kinderen vanaf 
drie jaar. Wanneer er begonnen wordt met prikken, is nog niet gezegd. 
 
Hoewel kinderen minder snel besmet raken en ziek worden dan volwassenen zijn experts het 
er wel over eens dat ze het virus kunnen verspreiden. Als een land naar groepsimmuniteit toe 
wil, zullen ze ook jongeren moet vaccineren, zeggen de experts. ‘Het inenten van kinderen is 
een belangrijke stap voorwaarts', zegt Jin Dong-yan, viroloog aan de medische universiteit van 
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Hongkong. Vaccintekorten en terughoudendheid bij ouders kunnen echter roet in het eten 
gooien. 
 
Zelfs in landen waar voldoende vaccins zijn, blijkt het al lastig om volwassenen over te halen 
tot het laten zetten van een prik. Ook moeten de vaccins in de meeste landen nog 
worden goedgekeurd voor gebruik bij jongeren. In Nederland is deze week besloten tot het 
vaccineren van jongeren met een medische indicatie vanaf 12 jaar. De vraag is nog of ook 
gezonde kinderen worden ingeënt. Bron: AD, 11 juni 2021.  
 

China biedt Taiwan vaccins aan die vervolgens worden geweigerd 
 
Kom naar China voor een coronaprik! Taiwan heeft pas zo'n drie procent van de 23 miljoen 
tellende bevolking ingeënt tegen het coronavirus, maar de eilandstaat zit niet te wachten op 
hulp uit China. Door China aangeboden vaccins worden geweigerd uit wantrouwen voor de 
motieven van Peking, dat Taiwan als afvallige provincie beschouwt. 

Aanvankelijk had Taiwan ook geen haast met vaccineren, omdat het vorig jaar lange tijd lukte 
het virus grotendeels buiten de deur te houden. Nu grijpt het longvirus sneller om zich heen 
en is de noodzaak om in te enten een aanzienlijk groter. Taiwan heeft miljoenen vaccindoses 
besteld en neemt ook vaccins aan die worden gedoneerd door andere landen. 

Japan heeft al ruim een miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin gestuurd. De Verenigde 
Staten hebben nog eens 750.000 vaccindoses toegezegd. Die moeten nog arriveren. China op 
zijn beurt zegt nu dat Taiwanezen naar het Chinese vasteland mogen reizen om zich te laten 
inenten tegen het coronavirus. 

De Chinese overheidsdienst die gaat over Taiwanese Zaken zegt dat eind mei al 
zo'n 62.000 Taiwanezen werden gevaccineerd in China. ‘Het kan aantrekkelijk zijn voor 
sommige mensen', zegt een Taiwanese veiligheidsfunctionaris. ‘Maar vanwege de reiskosten 
en verplichte quarantaine zal het voor veel personen te duur zijn'. Bron: AD, 11 juni 2021. 

Thailand besteld 20 miljoen doses vaccin Pfizer/BioNtech 

Thailand is er in geslaagd een bestelling voor 20 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-
vaccin te plaatsen, meldt de minister voor Volksgezondheid Anutin Charnvirakul. De levering 
zal nog voor het einde van het jaar plaatsvinden. Wanneer precies hangt nog even af van 
de Thaise voedsel- en medicijnautoriteit die het coronavaccin nog moet goedkeuren voor 
gebruik. De verwachting is dat dit komende maand gebeurt. 

Thailand is van plan dit jaar ook nog vijf miljoen doses van het Janssen-vaccin in te kopen. 
De grootscheepse vaccinatiecampagne in Thailand, die afgelopen week begon, was tot nu toe 
afhankelijk van het vaccin van AstraZeneca, maar dat leverde de Thaise regering forse kritiek 
op van de oppositie. Het doel is nu om voor het einde van het jaar een voorraad van 100 
miljoen doses van diverse makelij te hebben. Van de ruim 66 miljoen Thais hebben tot nu toe 
zo'n 4,1 miljoen mensen een eerste coronaprik gehad. Bron: AD, 11 juni 2021. 

VK ligt op schema om voor 21 juni ieder boven de 50 te vaccineren 
 
De Britse vaccinatieminister Nadhim Zahawi laat via omroep BBC weten dat het Verenigd 
Koninkrijk op koers ligt om voor 21 juni iedereen boven de vijftig een eerste coronaprik aan 
te bieden. In een tweet bedankt hij iedereen die een aandeel heeft in de vaccinatiecampagne. 
Hij zegt hen extra gelden en hulp toe. ‘Iedereen moet zijn prik krijgen', schrijft Zahawi. Bron: 
AD, 11 juni 2021.   

 

 



227 

 

VK zet 70 miljoen coronavaccinaties 

In het Verenigd Koninkrijk zijn ruim 70 miljoen coronaprikken gezet. Van de volwassenen 
bevolking heeft 78 procent een eerste dosis van een coronavaccin gehad, 55,4 procent is met 
twee prikken maximaal beschermd tegen Covid-19.  

De regering streeft ernaar eind juli alle volwassenen een inenting te hebben aangeboden en 
denkt dat deze doelstelling zal worden gehaald. Mensen worden opgeroepen hun tweede prik 
te halen zodra ze daarvoor in aanmerking komen. De autoriteiten wijzen erop dat ze daarna 
beter beschermd zijn tegen de Alpha- en Delta-varianten van het coronavirus. De 
eerstgenoemde mutatie werd voor het eerst geconstateerd in Engeland, de tweede in India. 
Bron: AD, 11 juni 2021. 

 
 
 
Nu het aantal COVID-19-besmettingen afneemt, neemt ook de druk op de zorg af. De 
medische hulp van Defensie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht is daardoor de 
afgelopen weken al flink afgeschaald. Vandaag stopt deze helemaal. Dit is Frits Smit. © Jeroen 
Werkhoven  
 
 

Frits en zijn mede-militairen hielpen maandenlang op corona-afdeling 
UMC: ‘Niet lullen, maar poetsen’ 
 
Acht maanden lang sprongen militairen in het UMC Utrecht bij om zoveel mogelijk 
covidpatiënten vanuit het hele land op te kunnen nemen. Maar nu de coronacijfers dalen, zal 
het 'groen’ deze week uit de gangen van het UMC Utrecht verdwijnen. Het markeert het einde 
van een heftige periode, maar de militairen zullen óók gemist worden. ‘Hun humor maakte de 
dagen leuker.’ 
 
De gangen van het UMC Utrecht waren wel even anders dan zijn missies in Afghanistan. 
Tweede luitenant en ic-verpleegkundige Frits Smit werkte van afgelopen maart tot juni in het 
UMC Utrecht. Dat deed hij onder andere op de ic die gerealiseerd was in het calamiteiten 
hospitaal. Die plek kende hij nog van de patiënten uit de Libië-oorlog, in 2011. Maar zo veel 
patiënten tegelijk met hetzelfde ziektebeeld, kende hij nog niet. ‘Zorgtechnisch waren het niet 
heel ingewikkelde patiënten, maar wel heel arbeidsintensief. We waren met weinig 
verpleegkundigen en heel veel patiënten; normaal zorg je voor één patiënt, of twee. Nu deed 
ik dat standaard voor drie patiënten tegelijk.’ Bron: AD, 11 juni 2021.  
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‘Boek eerst de hond, en dan pas de vakantie’; Al bijna geen plekje meer 
in de dierenpensions deze zomer 
 
De boekingen stromen binnen bij dierenpensions in de regio, nu honden-en kattenbaasjes 
deze zomer weer massaal vakantie gaan vieren na een lange lockdown. Wie nog een plekje wil 
moet snel zijn. Eigenaren van honden-en kattenhotels moeten al ‘nee’ verkopen. 
 
Sinds duidelijk is geworden dat vakanties weer mogelijk zijn is het ouderwets ‘alle hens aan 
dek’ voor de dierenpensions. Want als de baasje de zon op zoeken, moet er iets geregeld 
worden voor hond of kat.  Bron: ED, 11 juni 2021.  
 

Amsterdams asiel krijgt dagelijks ‘coronahuisdieren’ terug 
 
Veel Amsterdammers brengen hun huisdieren die ze in de lockdown in huis hebben gehaald 
weer naar het asiel. Het aantal binnengebrachte dieren in Amsterdamse asielen is de afgelopen 
maanden aanzienlijk hoger dan vorig jaar. 
 
De afgelopen tijd vinden medewerkers van het dierenasiel DOA in Amsterdam Nieuw-West 
elke dag wel een doos met een gedumpt konijn voor de deur. En wekelijks komt er een 
‘coronahond’ binnen. Dat vertelt Jeanine Kornmann, woordvoerder van DOA Amsterdam. 
 
DOA, het grootste asiel van Nederland, merkte eerder dit jaar al dat meer huisdieren binnen 
werden gebracht. Waar dat er in eerste maanden van 2020 enkelen waren, zijn in dezelfde 
maanden van dit jaar al tientallen dieren afgeleverd. Veelal door mensen die de dieren juist 
tijdens de geïsoleerde coronamaanden in huis haalden. 
 
Die trend lijkt de afgelopen maanden door te zetten. Het asiel verwacht dat de aantallen alleen 
maar verder oplopen naarmate Nederland verder uit de lockdown kruipt. Want, zegt 
Kornmann: ‘Mensen kunnen er weer op uit, mogen weer naar kantoor. Huisdieren verdwijnen 
weer uit beeld. En dan is het: weg ermee.’ 
Ook de dagopvang voor honden zit vaak volgeboekt, nu het thuiswerken enigszins op zijn 
retour is. Dat ziet ook de Dierenopvang Haarlemmermeer. Een medewerker vertelt dat ze druk 
zijn met het verwerken van de aanvragen voor de dagopvang. “Baasjes geven aan binnenkort 
weer naar werk te moeten, en dat de hond overdag dus ergens terecht moet.” 
 
Amsterdamse dierenopvang Loes voor Dieren, die dieren onderbrengt in een tijdelijk 
pleeggezin, merkt vooral dat het aantal beschikbare pleeggezinnen afneemt, al zijn er nu nog 
voldoende. 
 
Ook voor de baasjes van iets minder conventionele huisdieren lijken de coronaversoepelingen 
reden om hun beesten weg te doen, zegt een woordvoerder van stichting TCN Animal Rescue 
uit Zwanenburg, vlak bij Amsterdam. Normaal komt daar een keer in de twee dagen een reptiel 
binnen, zoals een koningspython of een landschildpad. De laatste maanden zijn dat elke vier 
dagen drie dieren. 
 
Veel van de bij asiel DOA binnengebrachte gevallen zijn schrijnend. Onopgevoede honden, 
verwaarloosde katten en hordes angstige konijnen: volgens Kornmann typische kenmerken 
van ‘coronahuisdieren’. Ook belandden er afgelopen maanden meer puppy’s in het asiel, 
afkomstig van illegale broodfokkers. 
 
Medische problemen, maar vooral gedragsproblemen zijn vaak de reden dat baasjes hun 
dieren nu weer terug naar het asiel brengen, merken medewerkers van het asiel. Tijdens de 
eerste maanden van de coronacrisis vonden juist meer honden een thuis: mensen waren meer 
thuis, gingen niet op vakantie en hadden zo meer tijd voor een huisdier. 
 
Huishoudens die tijdens de lockdowns een viervoeter aanschaften, verkijken zich op wat 
daarbij komt kijken, vertelt Kornmann. ‘Puppyscholen waren dicht, honden zaten alleen bij 
hun baasje thuis en socialiseerden niet. Ze zijn niks gewend.’ 
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De honden die ter adoptie worden aangeboden, zijn om die reden eenkennig, angstig en 
agressief. En baasjes zitten vaak met de handen in het haar, zegt Kornmann. Het 
Amsterdamse asiel wil baasjes die hun dieren terugbrengen niet veroordelen, maar vooral 
samen op zoek naar oplossingen. ‘Een dag naar de puppy-opvang, een dag naar opa of oma, 
er zijn echt vaak wel mogelijkheden.’ 
 
Meerdere asielen geven aan dat ook de naderende vakantieperiode weer kan zorgen voor een 
toestroom van het aantal achtergelaten of naar het asiel gebrachte dieren. Kornmann: ‘Dat is 
elk jaar het geval, maar kan deze zomer helemaal problematisch worden.’ 
 
In de landelijke cijfers is de toestroom van coronahuisdieren bij asielen vooralsnog niet te 
zien, zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming, al zijn die cijfers alleen gebaseerd op 
de 28 bij hen aangesloten asielen. Bron: Het Parool, 11 juni 2021. 
 

 
 
De eerste twintigers zijn aan de beurt voor hun coronaprik, twittert minister De Jonge zojuist. 
Wie geboren is in 1991 kan online een afspraak maken. Voor de prik kun je terecht bij een 
van de 140 GGD-vaccinatielocaties. Net als de groep uit 1990 die gisteren werd uitgenodigd, 
krijgen zij het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna. Volgende week valt ook de 
uitnodigingsbrief op de mat, waarmee een telefonische afspraak gemaakt kan worden. Bron: 
AD, 11 juni 2021.    
 

Meer dan elf miljoen eerste en tweede vaccinaties gezet 
 
Tot nu toe zijn meer dan 11 miljoen eerste en tweede prikken gezet, laat het coronadashboard 
van de overheid zien. Het kabinet hoopt dat voor half juli elke volwassene die dat wil 
een eerste vaccinatie heeft gehad. De laatste lichting die daarbij aan de beurt komt, is geboren 
in 2003. Bron: AD, 11 juni 2021.  
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In Rusland vandaag het hoogst aantal besmettingen gemeld sinds eind 
februari 
 
Rusland noteert vandaag het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds eind februari. De 
afgelopen 24 uur werden er 12.505 nieuwe corona-infecties vastgesteld. Dat is een toename 
van 25 procent ten opzichte van maandag. Bijna de helft van de nieuwe coronagevallen doet 
zich voor in hoofdstad Moskou: 5853. 
 
In totaal zijn sinds het begin van de pandemie nu 5.180.454 Russen besmet geraakt. Ook 
worden er 396 nieuwe overlijdensgevallen gemeld. Het officiële dodental ten gevolge van 
Covid-19 in Rusland staat nu op 125.674. Bron: AD, 11 juni 2021. 
 

 
 
© Getty Images — Een man krijgt in Wuhan zijn coronaprik in wat voorheen een tijdelijk 
ziekenhuis was. 
 
China heeft op het moment ruim 845,3 miljoen coronavaccins toegediend, meldt de nationale 
gezondheidscommissie in het land. Gisteren werden er een duizelingwekkende 20,4 
miljoen prikken gezet.  Bron: AD, 11 juni 2021. 
 
 

Verregaande maatregelen om druk uit te oefenen om zich te laten 
vaccineren 
 
Overheden grijpen op sommige plaatsen in Zuidoost-Azië naar verregaande maatregelen om 
druk uit te oefenen op mensen die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. Die lopen 
uiteen van het stopzetten van salarisbetalingen tot het verplicht dragen van bordjes met 
doodshoofden.  
 
De Pakistaanse provincie Punjab maakte vandaag bekend dat ze mobiele telefoons wil laten 
afsluiten van vaccinweigeraars. Die maatregel moet nog wel worden uitgewerkt. Ook de 
provincie Sindh voert de druk op. Daar zei het provinciehoofd deze maand dat ambtenaren 
die zich niet laten vaccineren vanaf juli geen salaris meer krijgen. 

Het 220 miljoen inwoners tellende Pakistan heeft tot dusver pas een fractie van de bevolking 
gevaccineerd. Er zouden ongeveer 10 miljoen prikken zijn gezet. Veel Pakistanen zijn huiverig 
om zich te laten inenten. Dat komt volgens het hoofd van een doktersorganisatie onder meer 
doordat veel geruchten en onjuiste informatie over vaccins worden verspreid. 
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Ook in het zuidelijke buurland India kunnen vaccinweigeraars het aan de stok krijgen met de 
autoriteiten. De politie liet niet-gevaccineerde mensen in landelijke gebieden in provincie 
Madhya Pradesh bordjes dragen met een afbeelding van een doodshoofd en botten: het 
universele symbool van gevaar. Bron: AD, 11 juni 2021.  

Criteria coronakaart ECDC wordt versoepeld: meer landen groen 

De criteria voor de 'coronakaart' van het Europese RIVM (ECDC) worden binnenkort 
versoepeld. Dat betekent dat er vanaf volgende week meer landen 'groen' worden en dus als 
veilig worden bestempeld. Nederland is op dit moment nog steeds rood, wat betekent dat het 
gevaar op besmetting niet is geweken. Wie komt vanuit een 'groen' land, zou zonder restricties 
kunnen reizen. Voor oranje is reizen mogelijk met een negatieve test of bijvoorbeeld volledige 
vaccinatie. 

Volgens de Europese Commissie zijn 100 miljoen van de ongeveer 350 miljoen volwassenen 
in de EU inmiddels volledig ingeënt. Bron: AD, 11 juni 2021.  
 

Duitsers mogen weer naar bijna 100 landen reizen 
 
De inwoners van Duitsland mogen vanaf 1 juli weer naar veel landen reizen. Het gaat om 
bijna honderd landen wereldwijd waar het risico op een coronabesmetting laag is. Ook omdat 
steeds meer Duitsers zijn gevaccineerd, kan de regering het reisverbod voor een reeks landen 
en regio's opheffen, kondigde buitenlandminister Heiko Maas aan.  
 
De algemene reiswaarschuwing vervalt voor risicogebieden waar het aantal infecties onder een 
bepaalde grens ligt. Na lange maanden van lockdown zal ook het reizen geleidelijk weer iets 
normaler worden, aldus de minister. Het verdwijnen van een reiswaarschuwing betekent 
echter niet 'een uitnodiging om zorgeloos te zijn', waarschuwde hij in Duitse media. bronL AD, 
11 juni 2021. 
 

 
 
Pizzeria Zuid in winkelcentrum Zuiderpoort in Wijchen. © Eveline van Elk  
 

Freek verijdelde nieuwe brandstichting in dorp: ‘Ik keek die blaag recht 
in de ogen’ 
 
Opnieuw is geprobeerd in Wijchen brand te stichten bij een zaak met een eigenaar van 
allochtone afkomst. Het gaat om Pizzeria Zuid aan de Zuiderpoort. Een inwoner van Wijchen, 
die toevallig voorbijkwam, heeft verijdeld dat de dader opnieuw kon toeslaan. ‘Ik keek hem 
recht in de ogen. Ik hoop dat ze die blaag snel pakken.’ 
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Freek (57, 'liever geen achternaam') was vrijdagochtend rond half zes in zijn auto op weg naar 
zijn werk toen hij bij de rotonde bij winkelcentrum Zuiderpoort een ‘een klein mannetje’ zag 
lopen met een zwarte hoodie over het hoofd en een wit mondkapje voor. ‘Dat zag er meteen 
verdacht uit dus ik vertrouwde het niet. Zeker met de twee eerdere branden in het achterhoofd 
besloot ik om te draaien. Ik zag vanaf een afstand hoe hij vloeistof tegen de pizzeria gooide en 
probeerde het aan te steken’, vertelt Freek. Bron: De Stentor, 11 juni 2021.  
 

Mensen kunnen binnenkort kiezen voor vaccin Janssen 
 
Mensen mogen er binnenkort voor kiezen het coronavaccin van Janssen te krijgen. Het komt 
vanaf 21 juni beschikbaar als keuzemogelijkheid, liet minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) weten. Wie dit vaccin graag krijgt, kan dat aangeven bij de GGD.  
 
'Mensen mogen er binnenkort voor kiezen het coronavaccin van Janssen te krijgen. Wie dit 
vaccin graag krijgt, kan dat aangeven bij de GGD. Ze hoeven dan maar één prik te krijgen', 
meldt het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
vrijdagmiddag. 'Het Janssen-vaccin is een veilig en effectief vaccin, met als praktisch voordeel 
dat één prik voldoende is om volledig gevaccineerd te zijn.' 
 
Volgens het ministerie zijn er vanaf de week van 21 juni circa 75.000 Janssen-
vaccins beschikbaar. 'In de week van 28 juni 125.000, afhankelijk van leveringen.' Bron: AD, 
11 juni 2021.  
 
Coronavaccinproducent Janssen moet in Amerika 60 miljoen vaccindoses weggooien van de 
autoriteiten, dat meldt de New York Times.  Bron: AD, 11 juni 2021.  
 

Janssen moet in Amerika 60 miljoen vaccins weggooien 
 
Coronavaccinproducent Janssen (Johnson & Johnson) moet in Amerika 60 miljoen doses 
vaccin weggooien van de autoriteiten, dat meldt de New York Times. Ongeveer 10 miljoen 
doses mogen in de Verenigde Staten op de markt komen of naar andere landen worden 
gebracht. De flacons moeten dan wel een waarschuwing krijgen dat de toezichthouder niet 
kan garanderen dat de fabriek die het vaccin voor Janssen produceert, goed handelt. In de 
Verenigde Staten gebeurde er een aantal weken geleden in de Emergent Biosolutions-fabriek 
in Baltimore een menselijke fout waarbij het J&J-vaccin vermengd werd met ingrediënten van 
het vaccin van AstraZeneca. De fabriek is al een paar maanden dicht.  
 
Vanwege het voorval in de fabriek blokkeerde de Europese geneesmiddelenautoriteit 
EMA doses van het coronavaccin van Janssen in Europa. Zij worden voorlopig niet 
vrijgegeven. Dat blijkt uit een persbericht van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA. Er 
wordt niet meegedeeld of die beslissing definitief is en om hoeveel doses het precies gaat. 
Eerder was sprake van 'miljoenen geblokkeerde vaccins'. De taskforce Vaccinatie bespreekt 
de EMA-beslissing vanavond. 

De EMA zegt dat deze vaccins niet bestemd waren voor de Europese markt. ‘Gebaseerd op de 
beschikbare informatie, zijn de loten in de EU niet getroffen door deze kruisbesmetting. Maar 
uit voorzorg en om de kwaliteit van de vaccins te verzekeren, hebben de toezichthoudende 
autoriteiten aanbevolen om de doses waarvan de actieve substantie rond hetzelfde moment 
van de contaminatie werden geproduceerd, niet vrij te geven’. Bron: AD, 11 juni 2021.   

In Europa worden 17 miljoen Janssen vaccins vernietigd 

In heel Europa worden 17 miljoen Janssen-vaccins (Johnson & Johnson in de vernietigd, zegt 
Noël Wathion, de nummer twee van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA tegen het 
Belgische De Tijd. ‘Het is heel jammer maar niet uitzonderlijk. Dergelijke productieproblemen 
met geneesmiddelen gebeuren bijna dagelijks', zegt Wathion.  
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Eerder vandaag (zie ook onze update van 16:56) werd al duidelijk dat de EMA miljoenen 
Janssen-vaccins in Europa blokkeerde. Dit vanwege een productiefout van Janssen-vaccins 
in een fabriek in het Amerikaanse Baltimore. Door een menselijke fout werd toen het J&J-
vaccin vermengd met ingrediënten van het vaccin van AstraZeneca. De fabriek is al een paar 
maanden dicht.  

De EMA zegt dat deze vaccins niet bestemd waren voor de Europese markt. Maar wel werden 
ze ongeveer in dezelfde tijd gefabriceerd als de 'Europese' Janssen-vaccins, die nu dus 
vernietigd worden. Bron: AD, 11 juni 2021. 

 
 
Ria Rathje met haar dochter Inge, in de periode dat ze tijdelijk bij haar dochter verbleef. 
(archieffoto) © Jean Pierre Reijnen/DCI Media  
 

Vrouw die in eerste coronagolf door dochter uit verpleeghuis werd 
gehaald, moet nu tegen wil verhuizen 
 
De 86-jarige Eindhovense Ria Rathje moest donderdag verhuizen van verpleeghuis Archipel 
Passaat naar een zorgcentrum van Vitalis, tegen de wens van haar dochter Inge. Volgens 
Archipel was hun cliënte niet langer te handhaven op de Passaat, omdat ze door haar 
dementie bij vlagen agressief wordt. 
 
Inge Rathje kwam tijdens de eerste coronagolf in het nieuws, omdat ze haar dementerende 
moeder Ria uit het verpleeghuis haalde en tijdelijk zelf verzorgde. Niet omdat ze kritiek had 
op zorgmedewerkers, maar omdat ze zag hoe haar moeder als gevolg van alle coronaregels 
vereenzaamde en achteruitging.  Bron: De Stentor, 11 juni 2021.   
 

Jurgen Conings lijkt nog zwaarder bewapend te zijn dan eerst gedacht, 
suggereert gevonden rugzak 
 
Na meer dan drie weken lijkt een eerste echt spoor naar de voorvluchtige Belgische militair 
Jurgen Conings gevonden te zijn. Een zwarte rugzak, gevuld met jachtmunitie, medicijnen en 
proviand. Het federaal parket in België is ‘80 tot 90% zeker’ dat die van Conings is. En dat is 
geen goed nieuws, want het lijkt erop dat hij dan ook nog een jachtwapen op zak zou hebben. 
 
De rechter laat nu de rugzak en de inhoud in het labo onderzoeken op DNA-sporen, om die 
laatste procenten zekerheid te hebben. Intussen spreekt de inhoud boekdelen. Er zaten heel 
wat concrete spullen in die gelinkt kunnen worden aan de voortvluchtige militair. Zo zaten er 
medicijnen in die ook gevonden werden in de achtergelaten auto van Jurgen Conings. Dat 
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bevestigen bronnen aan VTM Nieuws. Er zouden ook verschillende legerspullen in de tas 
zitten. Met daarnaast een aanzienlijke hoeveelheid jachtmunitie: hagelpatronen. 
 
En dat kan erop wijzen dat de militair zwaarder bewapend is dan eerst gedacht door de politie, 
schrijft Het Laatste Nieuws. Vanuit de kazerne in Leopoldsburg nam Conings een kleine 
maand geleden vier raketwerpers, een P90-machinegeweer, een FN 5.7-pistool en munitie 
mee. De vier raketwerpers en een deel van de munitie liet hij achter in zijn Audi. Rond de 
wagen lagen toen kraaienpoten, binnen in de wagen had Conings een boobytrap geïnstalleerd. 
 
De polities gingen er dus van uit dat de militair met twee zware wapens voortvluchtig was. Tot 
de vondst van woensdag. Gezien er in de rugzak jachtmunitie zat - die niet hoort bij de twee 
andere wapens - is de kans groot dat Conings ook nog een jachtwapen bij zich heeft. 
 
Sinds 17 mei wordt met man en macht gezocht naar de geradicaliseerde militair, die er een 
extreemrechts gedachtegoed op nahoudt. Uit de afscheidsbrieven die hij achterliet, was het 
duidelijk dat hij het gemunt heeft op virologen en ‘het regime’. De bekende Vlaamse viroloog 
Marc Van Ranst leeft sindsdien met zijn gezin ondergedoken in een safehouse. 
 
Zo is het Dilserbos in het Nationaal Park Hoge Kempen, niet ver van de grens met Nederland, 
meerdere malen grondig doorzocht op zoek naar sporen van de voortvluchtige 
militair. Woensdagochtend gingen weer tientallen militairen en politieagenten het terrein op 
voor een zoekactie. Deze keer leverde die resultaat op: een zwarte rugzak gevuld met 
jachtmunitie, medicijnen en proviand. Het eerste concrete spoor, en dat vlak bij de plek waar 
bijna een maand geleden de Audi Q5 van de militair werd aangetroffen. De tas lag op zo'n 
kilometer van die wagen, bij een boom, verborgen in het gras.  

 

 
© rv  

‘De rugzak lijkt er enkele dagen of weken gelegen te hebben’, zei het federaal parket. Dat lijkt 
ervan uit te gaan dat de tas achtergelaten is binnen de 23 dagen die Conings woensdag al op 
de vlucht was. Op de plek waar de rugzak gevonden is, werden al meermaals zoekacties 
ondernomen, zonder resultaat. Of hij er toen al lag of later achtergelaten is, is niet duidelijk. 
Maar volgens het parket werd de tas bij die zoekacties mogelijk ‘over het hoofd gezien’.  

Het parket lijkt hoe dan ook zeker te zijn van zijn stuk, een eerste concreet spoor sinds de 
vondst van zijn auto: ‘Het is 80 à 90 procent zeker dat de zak aan Jurgen Conings toebehoort, 
aldus een woordvoerder.  
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In het Dilserbos werd gisteren nog tot in de avond verder gezocht. Waarschijnlijk zal de 
zoektocht daar vandaag verdergaan. Intussen blijft de Limburger - na meer dan drie weken - 
onvindbaar. Bron: De Stentor, 11 juni 2021.    

 

Dode baby in Wernhout met geweld om het leven gebracht 

De dode baby die in mei in een park in Wernhout werd gevonden, is met geweld om het leven 
gebracht. Dat meldt de politie. 

Het meisje werd op 12 mei door een voorbijganger gevonden in een vuilniszak. ‘Omdat nog 
niet duidelijk is wie de moeder en vader van de pasgeborene zijn, maakt de politie zich ook 
zorgen om haar ouders en biedt hen graag de hulp die zij mogelijk nodig hebben’, schrijft de 
politie. Het onderzoek door het Team Grootschalige Opsporing is nog steeds in volle gang.  

De politie deed meerdere getuigenoproepen, ook in het Pools. Volgens politiewoordvoerder Eric 
Passchier is dat gedaan omdat er in de omgeving van het parkje bij bungalowpark 
Wernhoutsburg, tegen de grens met België, veel Poolse arbeidsmigranten wonen. ‘We willen 
graag iedereen kunnen bereiken.’ 

In totaal ontving de politie 25 tips over het meisje. Een deel hiervan wordt nog 
onderzocht.  Bron: BN De Stem, 11 juni 2021. 

Acht jaar en tbs voor moeder uit Haaksbergen die baby Ivo doodde 

De rechtbank heeft Linde de W. (31) uit Haaksbergen veroordeeld tot acht jaar 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het doden van haar 
pasgeboren zoontje Ivo. De W. werd op 11 april 2020 aangehouden toen ze met haar partner 
en de overleden baby in het Enschedese ziekenhuis kwam. 

Deskundigen stelden later vast dat de baby kort na de geboorte met geweld om het leven moet 
zijn gebracht. Het jongetje had verschillende verwondingen, waar onder een scheur van acht 
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centimeter in de schedel, en wurgsporen in de nek met het patroon van de ceintuur van de 
ochtendjas van Linde de W. Bron: De Stentor, 11 juni 2021.   

 

Zonovergoten dagen zorgen voor een warme ‘zomerstart’ 

Er gingen koude en natte maanden aan vooraf, maar juni kende sinds 1997 niet zo'n zonnige 
start. Het was zelfs een van de warmste zomerstarts sinds het begin van de 
temperatuurmetingen in ons land. ‘Het contrast met afgelopen voorjaar is enorm’, zegt 
meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza. 

In de eerste tien dagen van juni, de meteorologische start van de zomer, scheen de zon 
gemiddeld 108,8 uur in heel het land. Een plek in de top 10 is dat niet, weet Janssen, maar 
het is wel de zonnigste zomerstart sinds 1997, toen Nederland 110,1 uur zonuren telde. 
Recordhouder is 1939 met 131,7 zonuren. In De Bilt deed de zon nog even iets meer z’n best, 
daar was er 118,2 uur sprake van zonneschijn in de eerste tien dagen van juni. Lokaal goed 
voor een tweede plek in de top 10 ‘zonnigste zomerstarts’, achter die van 1939. 

De top 10 werd landelijk wél gehaald qua warmte. De eerste zeven dagen kwam het in De Bilt 
tot zomerse temperaturen van 25 graden en meer, waar het gemiddeld gezien slechts twee 
dagen ‘zomers’ is. De gemiddelde temperatuur in De Bilt kwam uit op 18,7 graden.  

In 1982 was de gemiddelde temperatuur in de eerste tien dagen van juni 20,4 graden. Het is 
daarmee recordhouder. Ook 2007 (19,0 graden), 2003 (18,8 graden) en 2018 (18,8 graden) 
waren in dezelfde periode nog iets warmer dan dit jaar. Maar dat mag de pret niet drukken, 
zegt Janssen. ‘Vooral het contrast met afgelopen voorjaar is enorm.’ De lente kwam op de 
dertigste plaats van koudste lentes van de afgelopen honderd jaar, en was ook nog eens 
behoorlijk nat. 

De barbecue en het kinderbadje kunnen voorlopig voor het grijpen blijven: morgen is er nog 
kans op wat regen, maar zondag belooft zonovergoten te worden. Volgende week is er kans op 
30 graden. Bron: De Stentor, 11 juni 2021.   
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Prinses Amalia © Brunopress  
 

Amalia ziet voorlopig af van uitkering: ‘Zonder tegenprestatie vind ik 
toelage ongemakkelijk’ 
 
Prinses Amalia zal de uitkering die ze van de overheid krijgt na haar achttiende verjaardag 
terugstorten, tot ze klaar is met studeren. Dat laat premier Mark Rutte weten in een brief aan 
de Tweede Kamer. Het gaat om een flinke smak geld, Amalia zou in december recht hebben 
op een toelage van ruim 1,6 miljoen euro. 
 
Amalia heeft Rutte in een handgeschreven brief gevraagd dat de Kamer mede te delen. 
‘Gisteren heb ik het nieuws gekregen dat ik geslaagd ben voor mijn eindexamen. Ik hoop na 
de zomervakantie een ‘gap-year’ te nemen en daarna te gaan studeren. Op 7 december 2021 
zal ik achttien worden en volgens de wet een uitkering krijgen, een deel als inkomen en een 
deel als onkostenvergoeding', schrijft ze aan hem. 
 
‘Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en 
andere studenten het zoveel moeilijker hebben, zeker in deze onzekere coronatijd.’ 
 
Het tweede deel van haar uitkering, de onkostenvergoeding, stort ze terug zolang ze geen hoge 
kosten maakt vanuit haar functie als prinses. Rutte schrijft terug dat hij ‘begrip en waardering 
heeft voor uw persoonlijke overwegingen’. ‘Ik wens u een mooi tussenjaar toe, en alle wijsheid 
bij het kiezen van een toekomstige studie’, aldus Rutte. 
 
Kroonprinses Amalia wordt in december 18 jaar en vanaf dat moment ontvangt ze een 
vergoeding van de staat. Ze krijgt 296.000 euro inkomen per jaar en 1.338.000 euro voor 
‘personele en materiële ondersteuning’ - in totaal ruim 1,6 miljoen euro. Van dit bedrag moet 
ze bijvoorbeeld woonruimte en beveiliging betalen. 
 
Dat Amalia recht heeft op geld is vastgelegd in de Grondwet en ook de bedragen en systematiek 
zijn al eerder door het parlement goedgekeurd en vastgesteld in de Wet financieel statuut van 
het Koninklijk Huis. 

Toch zorgt de hoogte van de uitkering vaak voor discussies in de Tweede Kamer. De PvdA 
vond dat ‘het wel wat minder kan’. Ook de PVV, SP en D66 waren er voorstander van de 
toelage van de prinses te verlagen. Maar voor de wens van deze partijen was geen meerderheid 
in de Kamer. 
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In België besloot kroonprinses Elisabeth vorig jaar van haar toelage af te zien. Ze besloot 
hiertoe omdat ze voorlopig een zo normaal mogelijk leven wil leiden. Elisabeth, dochter van 
koning Filip en koningin Mathilde, werd op 25 oktober 2019 18 jaar. Bron: De Stentor, 11 
juni 2021. 

 
De brief van Amalia aan premier Rutte. © Ministerie van Algemene Zaken 

 

Festivalzomer kan losbarsten met toegangstest 

Festivalgangers hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf juli kunnen ze eindelijk weer 
feestvieren in de zomer. De coronacijfers gaan zo rap de goede kant op dat festivals buiten 
kunnen doorgaan zonder anderhalve meter afstand, besloot het kabinet vanmiddag. 

De evenementen krijgen nog wel te maken met restricties. Zo mogen in juli maximaal 25.000 
mensen het terrein op en zijn meerdaagse festivals nog niet toegestaan, maar vanaf augustus 
wordt ook die beperking losgelaten. Voor alle evenementen geldt wel dat een negatieve 
coronatest niet ouder dan 40 uur verplicht is of een vaccinatiebewijs. 

Eenmaal binnen kan weer als vanouds worden gefeest zonder anderhalve meter afstand te 
houden. Een grote opluchting voor trouwe bezoekers die vaak al sinds 2019 een kaartje 
hebben en reikhalzend uitkijken naar dit moment. Al zorgt het goede nieuws ongetwijfeld ook 
voor teleurstellingen. Wie nu de festivalkriebels krijgt, maar niet al een ticket op zak heeft, 
moet mogelijk alsnog een jaartje wachten of uitwijken naar de kleinere, lokale festivals. De 
grootste en populairste evenementen zoals Lowlands en Mysteryland zijn zo goed als 
uitverkocht. 

De heropening van het festivalseizoen werd al lang verwacht, maar is toch een enorme 
opsteker voor Marijke Verschoor die met haar verhuurbedrijf in dranghekken meer dan een 
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jaar lang vrijwel stil lag. ‘Ik had afgelopen maanden zoveel tijd over, dat ik voor het eerst in 
30 jaar weer eens een boek heb gelezen’, lacht ze. 

Daar heeft ze de komende weken zeker geen tijd meer voor. Haar agenda puilt uit. Juli, 
augustus, september en oktober staan alle 15.000 hekken niet meer op hun eigen terrein in 
Hellevoetsluis, maar ergens op een festival. En dat had nog veel meer kunnen zijn. Veel 
evenementen die aanvankelijk in het voorjaar zouden worden gehouden zijn verplaatst naar 
het najaar. ‘Ik verkoop nu bijna alleen maar nee. We kunnen er niet meer bij hebben. Het is 
bizar. We gaan van bijna geen werk, naar topdrukte.’ 

 
 

Bezoekers tijdens de eerder gehouden jubileumeditie van Mysteryland toen het 25 jaar 
bestond. © ANP  

Veel dranghekken levert Verschoor het laatste weekend van augustus af bij het dancefestival 
Mysteryland in de Haarlemmermeer. Ook daar is de blijdschap groot. Achter de schermen 
werkt operationeel directeur Rosanna Janmaat van ID&T al maanden aan de zomerplannen, 
maar altijd met in het achterhoofd dat het hele feest weleens niet door zou kunnen gaan. Tot 
nu. ‘Er is niets mooier dan met 30.000 mensen bij een podium staan en je één voelen met 
elkaar. Dit geeft mensen weer zoveel gevoel van vrijheid.’ 

Al is er nog wel bergen werk te verzetten voordat op 27 augustus de poorten open gaan van 
het driedaagse festival zijn er de nodige uitdagingen te overwinnen. Probeer maar eens 
voldoende personeel te vinden als er een jaar lang niets mocht worden georganiseerd. Elke 
dag zijn er straks 4000 mensen nodig die het festival draaiende houden. Alleen al achter de 
bar staan 600 medewerkers. ‘Veel mensen zijn van baan gewisseld. We zijn nog druk aan het 
zoeken, maar het gaat ons zeker lukken.’ 

Ook het vinden van genoeg materialen blijkt nog een hele zoektocht. Veel spullen, zoals 
toiletten, rijplaten en portocabins, werden voor de coronacrisis van evenement naar 
evenement gebracht. Nu staan ze op bouwplaatsen. Zelfs bij het ontwerpen van de 
indrukwekkende podia waar Mysteryland zo om wordt geroemd, is het dit jaar niet makkelijk. 
Er blijkt een groot tekort aan hout. ‘Dat moeten dus anders op zien te lossen,’ zegt Janmaat. 
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Toch gaat de bezoeker er niets van merken, belooft Janmaat. ‘Wij maken met bezoekers de 
afspraak dat ze een onvergetelijke ervaring krijgen. En die gaan we ze geven.’ Bron: BN De 
Stem, 11 juni 2021.     

Fieldlab Evenementen blij met kabinetsbesluit 

Fieldlab Evenementen heeft verheugd gereageerd op het kabinetsbesluit dat vanaf 30 
juni zonder grote beperkingen weer evenementen zijn toegestaan. Marcel Elbertse, voorzitter 
van de stuurgroep, is trots dat de onderzoeksresultaten van Fieldlab aan de basis daarvan 
hebben gestaan. 

‘Het is mooi om te zien dat de door ons ontwikkelde maatregelenmatrix aan de basis staat van 
de aangepaste routekaart’, aldus Elbertse. ‘Dat is een grote erkenning voor het 
onderzoek onder leiding van hoofdonderzoeker Andreas Voss en het vele werk dat door het 
programmateam is verricht. Het is nu aan de evenementensector om hiermee aan de slag te 
gaan.’ 

Volgens Voss is er afgelopen maanden gezocht naar alternatieven voor de 1,5 metermaatregel. 
‘Die hebben we, met de verscheidene wetenschappelijke partners, gevonden en samengevat in 
de matrix. Ik ben erg blij dat ons onderzoek en de adviezen hebben kunnen bijdragen aan dit 
besluit. Dit geeft meer mensen de kans weer eerder bij evenementen aanwezig te zijn. Dit geeft 
de maatschappij weer perspectief.’ 

Vooralsnog blijft het eerst bij eendaagse evenementen met maximaal 25.000 bezoekers. Vanaf 
eind juli kunnen er ook meerdaagse festivals worden georganiseerd. Bij alle festiviteiten 
hoeven mensen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook hoeven ze geen mondkapje op. 
Bezoekers moeten zich vooraf wel laten testen of een vaccinatiebewijs hebben. Bron: AD, 11 
juni 2021.   

 

@ANP   
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Politievakbonden sceptisch over doorgaan buitenevenementen 

Politievakbonden zijn sceptisch over het laten doorgaan van eendaagse buitenevenementen 
per 30 juni. De bonden spreken van een tekort aan collega's en vrezen voor een stortvloed aan 
evenementen. 

Het kabinet besloot vandaag dat eendaagse buitenevenementen per 30 juni kunnen doorgaan, 
mits bezoekers een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs kunnen laten zien. 

Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, meent dat niet alle evenementen 
zullen doorgaan. Hij spreekt van een capaciteitsgebrek: ‘De enige keuzes die je hebt zijn een 
afgelast of een onveilig evenement. En een onveilig evenement is gemiddeld genomen niet 
aanvaardbaar.’ 

Van de Kamp vindt de communicatie van het kabinet over het doorgaan van evenementen 
'bijzonder'. Dat alles weer mag, ligt volgens hem genuanceerder. ‘Niet alles kan. En dat weet 
het kabinet dondersgoed. Ze verplaatsen het probleem naar de lokale omgeving en dan heeft 
de politie het straks weer gedaan. Daar krijg je teleurgestelde mensen van.’ Ook Xander 
Simonis, voorzitter van de ANPV, uit zijn twijfels over het besluit. Hij vreest voor 'een hoos aan 
evenementen', doordat er zoveel zijn afgelast afgelopen jaar.  Bron: AD, 11 juni 2021. 

Jongeren gaan liever niet helemaal terug naar kantoor: 'Negen tot vijf-
werken gaat verdwijnen’ 

Gaan werkenden straks weer helemaal terug naar kantoor? Oudere medewerkers vinden dat 
niet zo’n probleem, maar jongeren worden er niet blij van. Die willen het liefst zo flexibel 
mogelijk blijven, zo blijkt uit onderzoek van identiteitssoftwareleverancier Okta. 

Sommige bedrijven hebben de knoop al doorgehakt: ze gaan kantoren sluiten of 
kantoorruimte afstoten, vanuit het idee dat hun werknemers meer thuis gaan werken. Andere 
werkgevers willen juist hun medewerkers zo snel mogelijk weer terug op kantoor hebben. 
Maar wat willen die werknemers eigenlijk zelf? 

Technologiebedrijf Okta, aanbieder van identiteitssoftware, deed hiernaar onderzoek samen 
met marktonderzoeksbureau Censuswide. Ze ondervroegen ruim tienduizend 
kantoormedewerkers uit meerdere landen (Italië, Spanje, Zweden en Zwitserland), onder wie 
duizend uit Nederland. Eén ding is duidelijk: het thuiswerken is de gemiddelde 
kantoormedewerker goed bevallen. 

Als straks millennials zich in leidinggevende rollen begeven, zullen zij de werkomgeving 
opnieuw vorm gaan geven, met flexibiliteit als centrale pijler, aldus Walter Geers, Regional 
director bij Okta Northern Europe. Bron: De Stentor, 11 juni 2021.  

 

KNVB blij met besluit met supporters in stadions  

De KNVB is uiterst blij met het naderende besluit van het kabinet per 30 juni weer toe te 
staan dat de stadions vol zitten met publiek. ‘Dit is het nieuws waar we lang op hebben 
gewacht’, stelt de voetbalbond, mede namens de partners Eredivisie CV en Keuken Kampioen 
Divisie. 

De KNVB zegt: ‘Uiteraard zijn we heel blij met de positieve ontwikkelingen van de 
coronapandemie en de (her)openingsstrategie van de overheid. Nu hebben we ook groen licht 
voor de volgende stap: we gaan terug naar de maximale beleving van het voetbal. Volle bak, 
met thuis- en uitsupporters. Wij kijken nu nog meer uit naar het nieuwe seizoen.’ 

Het besluit van het kabinet is volgens de KNVB genomen op basis van de onderzoeksresultaten 
van Fieldlab Evenementen. Het seizoen 2021-2022 start begin augustus. PSV (voorronde 
Champions League) en Feyenoord (voorronde Conference League) komen in juli al in actie. De 
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Keuken Kampioen Divisie begint op vrijdag 6 augustus. In dat weekeinde wordt ook de 
wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV gespeeld. De Eredivisie start een 
week later. Bron: AD, 11 juni 2021.  

Horeca-ondernemers niet bereid om toegangstesten in te zetten  

Het overgrote deel van de horecaondernemers zegt niet bereid te zijn om toegangstesten als 
voorwaarde voor toegang tot het horecabedrijf in te zetten. Ook als dit betekent dat er minder 
mensen welkom zijn. Dat komt naar voren uit een enquête onder leden van Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN). 

De brancheorganisatie zelf zegt altijd al kritiek te hebben geuit op de toegangstesten. Volgens 
KHN ligt dit echter anders voor echt grote bedrijven zoals clubs en discotheken en 
evenementenlocaties waar veel mensen samenkomen. Omroep Brabant kwam met het bericht 
dat de horeca in die provincie niet aan testen voor toegang doet, omdat het teveel gedoe zou 
zijn. Het feit dat er opnieuw een extra barrière opgeworpen wordt voor een sector die al veilig 
bevonden was, stuit op onbegrip bij horecaondernemers, meldt KHN. 

‘We moeten zo snel mogelijk terug naar het oude 'normaal' en niet onnodig een systeem van 
testen in stand willen houden’, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. ‘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, 11 juni 2021.     

 

Snackbars in Deventer hebben niet genoeg personeel om nu een Frituurloop te kunnen 
houden. © ANP XTRA 

Deventer snackbars en de Frituurloop: streep door eerste wandeling met 
frikandel speciaal 

Vierhonderdtwintig mensen hadden zich er zo op verheugd: de eerste Frituurloop in Deventer. 
Langs verschillende snackbars zou de wandeling gaan. Paar vraagjes beantwoorden en 
tussendoor een frikandel speciaal of een patatje oorlog eten. Maar het gaat niet door. De 
snackbars hebben niet genoeg personeel.  

Marc Hoogeveen is de organisator van de Frituurloop. De Groningse horeca-ondernemer 
startte in zijn eigen stad de laagdrempelige corona-activiteit en heeft inmiddels frituurlopen 
in heel wat steden op de teller. Voor de Deventer versie op zaterdag 12 juni hadden zich 420 
deelnemers aangemeld. 
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‘Dat is dus best veel’, constateert Hoogeveen. ‘Mensen vinden het ook gewoon nog steeds leuk. 
Het is niet zo dat nu er weer iets meer mag, mensen dit niet meer willen. Maar de snackbars 
hebben simpelweg niet genoeg personeel om zo’n stroom goed aan te kunnen. 
Horecapersoneel is heel erg moeilijk te vinden momenteel. Dus de snackbars hebben 
aangegeven het nu niet te kunnen bolwerken. We verplaatsen het naar september. Alle 
deelnemers hebben vrijdagmiddag bericht gehad.’ Bron: De Stentor, 11 juni 2021. 

Jens (23) uit Overloon krijgt volgende week zijn honderdste coronatest: 
‘Die wattenstaaf went nooit helemaal’ 

‘Gezicht en neus niet verkrampen. Ontspannen blijven.’ Jens Crooijmans (23) uit Overloon 
weet waar hij het over heeft. Volgende week wordt hij voor de honderdste keer getest op 
corona. Hij is een vaste klant bij de bedrijventeststraat in Haps.  

Crooijmans reist als field service engineer van machinebouwer Marel in Boxmeer de hele 
wereld over. Overal waar een pluimveeverwerkingsmachine van Marel wordt geplaatst, is hij 
ter plekke. 

Jens Crooijmans kent ook de beelden van mensen die getest moeten worden of ze corona 
hebben en dan met de tranen over de wangen biggelend die immense wattenstaaf de neus in 
zien verdwijnen.  

‘Als je verkrampt is er minder plaats in je neus voor dat wattenstaafje’, weet hij uit ervaring, 
want hij wordt volgende week al voor de honderdste keer getest op het virus. ‘Maar helemaal 
wennen gaat het nooit’, voegt hij eraan toe. Gelukkig zijn de wattenstaafjes tegenwoordig niet 
meer zo dik als in het begin, aldus Jens Crooijmans. Bron: BD, 11 juni 2021.  

Onduidelijk is hoe coronavirus zich heeft kunnen verspreiden op 
nertsenbedrijven 

Het blijft onduidelijk hoe het coronavirus zich op grote schaal tussen nertsenbedrijven heeft 
kunnen verspreiden. Een groot onderzoek heeft geen uitsluitsel gegeven, meldt het kabinet. 
De uitbraak leidde ertoe dat er vroegtijdig een einde kwam aan de nertsenhouderij. 

Van de 160 nertsenhouderijen raakten er 69 besmet met het coronavirus. Uit vrees dat het 
virus op de bedrijven zou blijven rondwaren, besloot het kabinet alle nertsenhouderijen 
sneller dan gepland te ruimen. Eind vorig jaar kwam er een einde aan de sector. 
Nertsenhouders zouden al verplicht worden te stoppen in 2024. 

‘Het virus is waarschijnlijk deels via mensen verspreid tussen nertsenbedrijven, met name in 
het begin van de epidemie’, schrijven de demissionaire ministers Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) aan de Kamer. ‘Het is onduidelijk gebleven 
hoe de verspreiding tussen de bedrijven vanaf de zomer heeft plaatsgevonden.’ 

Verder zijn verder tot dusver drie honden positief getest op het coronavirus, aldus de 
bewindslieden. Deze drie kwamen uit huishoudens waar corona heerste. Het gaat om twee 
huishoudens in Zeeland en een in Overijssel. Aangenomen wordt dat deze positieve honden 
door mensen zijn besmet. Er zijn 35 verdachte katten gemeld, maar geen enkele bleek besmet 
met het virus. Bron: AD, 11 juni 2021. 
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© Foto Ruud Voest — Krijn en Ankie zijn vandaag 27 jaar getrouwd. Dankzij de 
Wensambulance kan Krijn op bezoek bij zijn Ankie in de Zorghof te Nieuwegein waar zij 
verblijft 

Grote vreugde na vier maanden coronaleed: Krijn (71) en Ank (70) zien 
elkaar weer  

Ze waren altijd bij elkaar, werkten samen en brachten tijd door met hun kinderen. Het actieve 
leven paste hen als een jas, tot het IJsselsteinse echtpaar Krijn (71) en Ank (70) van der Elst 
ruim vier maanden geleden corona kreeg. Kort na elkaar belandden ze op de ic en 
maandenlang werd  gevreesd dat ze het niet zouden halen. Ze zagen elkaar enkel door glas. 
De Wensambulance Utrecht zorgde dat ze elkaar vrijdag, op hun 27ste trouwdag, voor het 
eerst weer konden zien. 

Als de deuren van de gele wensambulance openzwaaien en de brancard met Krijn voorzichtig 
naar buiten wordt gereden, zijn diens zwaaiende handen het eerste wat Ank weer van haar 
man ziet. Ze zwaait verrukt terug, op dezelfde manier als hij. Bron: AD, 11 juni 2021. 

Aantal coronapatiënten zo hard gedaald dat coronahelicopter niet meer 
nodig is 

Het aantal coronapatiënten is de laatste weken zo hard gedaald dat het niet meer nodig is om 
mensen door de lucht naar ziekenhuizen elders te vervoeren. De enige coronahelikopter heeft 
op 1 juni zijn laatste patiënt verplaatst. Vrijdag is officieel besloten dat het toestel niet meer 
hoeft te worden ingezet. 

De helikopter, de Lifeliner 5, was op 24 maart vorig jaar in gebruik genomen. Dat was tijdens 
de eerste golf. Het toestel vloog toen vanaf vliegbasis Volkel en verplaatste 66 mensen. Die 
gingen vooral vanuit het zwaar getroffen zuiden van het land naar het noorden en 
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naar Duitsland. De spreiding moest voorkomen dat de zuidelijke ziekenhuizen overstelpt 
werden. Op 20 mei vorig jaar stopte de inzet, toen de eerste golf ten einde kwam. 

In het najaar ontstond een nieuwe golf en kwam de helikopter weer in actie. Sinds 19 oktober 
zijn nog eens 138 mensen door de lucht verplaatst. De helikopter vloog toen vanuit 
Leeuwarden en de patiënten gingen het hele land door. Bron: AD, 11 juni 2021. 

 
© ANP 
 

Reizigers die in quarantaine moeten worden extra gecontroleerd 
 
Reizigers die in quarantaine moeten nadat ze zijn teruggekomen uit landen 'waar zorgelijke 
virusvarianten veel voorkomen', worden mogelijk extra gecontroleerd. Het kabinet kijkt of een 
'stringentere controle en handhaving' van die quarantaineplicht mogelijk is na terugkeer uit 
landen met bijvoorbeeld een zeer besmettelijke coronamutant. Dat schrijft coronaminister 
Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer, die deze week een voorstel op initiatief van D66 aannam 
om de vliegverboden te heroverwegen. 

De vliegverboden werden opgeheven omdat er een quarantaineplicht is ingevoerd: reizigers uit 
gebied met zeer hoog risico moeten verplicht tien dagen in quarantaine, of op de vijfde dag na 
aankomst negatief testen op corona. Maar al snel bleek dat veiligheidsregio's onzeker waren 
over de handhaving en controle op deze thuisblijfplicht. De Kamer vroeg het kabinet daarom 
te overwegen vliegverboden toch weer in te voeren voor landen als India, waar zorgwekkende 
varianten van het virus rondwaren. Bron: AD, 11 juni 2021.   

Vanwege nieuwe coronavariant moeten reizigers uit VK verplicht in 
quarantaine 

Wegens zorgen om een nieuwe coronavariant moeten reizigers die met ingang van dinsdag in 
Nederland aankomen vanuit het Verenigd Koninkrijk, verplicht in quarantaine. Dat land 
wordt, samen met Bangladesh, Pakistan, Myanmar en Nepal, aangemerkt als zeer hoog 
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risicogebied. De reden is de 'zorgwekkende' Indiase coronavariant die in die landen rondgaat. 
Het ministerie van Volksgezondheid heeft hiertoe besloten na advies van het RIVM.  

Reizigers die uit die landen komen, moeten 'beschikken over een juist en volledig ingevulde 
quarantaineverklaring'. Reizigers zonder zo'n verklaring kunnen een boete van 95 euro 
krijgen. Mensen die zich niet aan de thuisblijfplicht houden, riskeren een boete van 339 euro. 
De quarantaineplicht geldt voor tien dagen, tenzij de reiziger op dag vijf negatief test op het 
coronavirus. 

Voor reizigers India zelf, waar de zogenoemde deltavariant vandaan komt, geldt al een 
quarantaineplicht. Bron: AD, 11 juni 2021.    

 

VK meldt een groot aantal besmettingen 

Het VK meldde eerder vandaag een groot aantal besmettingen. In het land, dat zo'n vaart 
maakte met het vaccineren, werden de afgelopen 24 uur 8125 nieuwe besmettingen gemeld. 
Dat is het hoogste aantal sinds 26 februari. De deltavariant is de grote boosdoener, blijkt uit 
analyses. 90% van de nieuwe gevallen is aan de variant te wijten. 

Vanwege de oplopende aantallen is de verwachting dat de Britse premier Boris Johnson het 
einde van de lockdown, aangekondigd voor 21 juni, uitstelt tot 19 juli. Bron: AD, 11 juni 2021. 

In VK zijn 70 miljoen vaccinaties gezet 

In het Verenigd Koninkrijk zijn ruim 70 miljoen coronaprikken gezet. Van de volwassenen 
bevolking heeft 78 procent een eerste dosis van een coronavaccin gehad, 55,4 procent is met 
twee prikken maximaal beschermd tegen Covid-19.  
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De regering streeft ernaar eind juli alle volwassenen een inenting te hebben aangeboden en 
denkt dat deze doelstelling zal worden gehaald. Mensen worden opgeroepen hun tweede prik 
te halen zodra ze daarvoor in aanmerking komen. De autoriteiten wijzen erop dat ze daarna 
beter beschermd zijn tegen de Alpha- en Delta-varianten van het coronavirus. De 
eerstgenoemde mutatie werd voor het eerst geconstateerd in Engeland, de tweede in India. 
Bron: AD, 11 juni 2021.  

  

 

 

© AFP — Djokovic (in rood) tegen Nadal.  
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Publiek Roland Garros heeft toestemming na avondklok in stadion te 

blijven 

De autoriteiten in Frankrijk hebben het publiek dat vanavond aanwezig is op Roland 
Garros in Parijs toestemming gegeven om na de avondklok in het stadion te blijven. In het 
land is vanaf 23.00 uur een avondklok van kracht. 

Op het moment dat de avondklok inging, was de halve finale tussen tennissers Novak Djokovic 
en Rafael Nadal nog in volle gang. Om 22.30 uur klonk er een mededeling op het Court 
Philippe-Chatrier dat de toeschouwers de partij in het stadion mochten afkijken. De 
mededeling werd met luid gejoel ontvangen. 

Toen de mededeling klonk, had Djokovic net de derde set via een tiebreak naar zich 
toegetrokken. Hij leidt met 2-1 in sets.'  Bron: AD, 11 juni 2021.  

 

Update RIVM 

Ziekenhuizen behandelen nog 729 coronapatiënten. In de afgelopen 24 uur zijn 54 bedden op 
de speciale coronavleugels vrijgekomen. Het is de vierde dag op rij dat het totale aantal 
opgenomen patiënten met meer dan vijftig daalt.  

Op de verpleegafdelingen liggen nu 448 mensen met Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt. Dit zijn er 38 minder dan op donderdag. Het 
aantal coronapatiënten op de intensive cares daalt voor de negentiende dag op rij. 
Intensivisten en verpleegkundigen behandelen daar nog 281 mensen, 16 minder dan op 
donderdag. 

De leegloop van de ziekenhuizen is al een paar weken aan de gang. Eind april behandelden 
de ziekenhuizen meer dan 2700 coronapatiënten.  

Er zijn 1417 nieuwe positieve tests in het afgelopen etmaal, dat meldt het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds 
15 september.   

In de afgelopen week zijn 11.401 mensen positief getest, gemiddeld 1629 per dag. Ook dat is 
het laagste peil sinds september. 

Den Haag telde de meeste nieuwe gevallen. Daar kregen 88 inwoners te horen dat ze het virus 
hebben opgelopen. Rotterdam heeft 84 bevestigde besmettingen. In Amsterdam werden 52 
mensen positief getest. Voor de hoofdstad is dat het laagste aantal sinds 22 augustus vorig 
jaar. Daarna volgen Utrecht (51) en Venlo (23). Goeree-Overflakkee had 22 nieuwe gevallen, 
naar verhouding behoorlijk veel. 

In maar liefst 88 gemeenten testte helemaal niemand positief. Daaronder zijn Leiderdorp, 
Veenendaal, Houten en Diemen. Verder waren er 60 gemeenten waar maar één nieuw geval 
aan het licht kwam, waaronder Nieuwegein, Aalsmeer, Wageningen, Kerkrade, Landgraaf en 
Meppel. 

Het aantal sterfgevallen steeg met drie. Het gaat om inwoners van Amsterdam, Rotterdam en 
Haarlemmermeer. Dat wil niet zeggen dat deze drie mensen afgelopen etmaal zijn overleden. 
Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn 1,67 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer 
dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen 
hoger. Bron: AD, 11 juni 2021.   
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Vijf gemeenten zonder nieuwe coronabesmettingen, maar er zijn ook negatieve uitschieters.  
In de gemeente Dalfsen, Raalte, Hattem, Heerde en Nunspeet zijn in het afgelopen etmaal geen 
nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Voor Heerde betekent het dat er in de afgelopen 
week maar één persoon positief testte. De gemeenten Olst- Wijhe en Lochem vallen, net als 
opnieuw Staphorst, in negatieve zin op.  

In navolging van Heerde, waar het de hele week al goed gaat, werden er de afgelopen 24 uur 
geen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in vier gemeenten in deze regio. Gemeente Epe 
valt vandaag buiten dat rijtje. Na twee dagen op rij geen nieuwe besmettingen, staat de teller 
vandaag weer op 1 positieve testuitslag.  

Op de coronakaart springen Staphorst, Olst- Wijhe en Lochem eruit, waar het aantal 
besmettingen per 100.000 inwoners hoger ligt dan de omliggende gemeenten. Ondanks het 
hogere aantal in vergelijking met andere gemeenten, daalt in Staphorst het aantal 
besmettingen deze week. Werden er dinsdag nog 8 mensen positief getest, in het afgelopen 
etmaal zijn dat er 3. Daarmee komt het aantal positief geteste mensen op 17,5 per 100.000 
inwoners.  

De GGD IJsselland en burgemeester van Staphorst Jan ten Kate gaven gisteren aan dat het 
aantal besmettingen in de gaten wordt gehouden, maar dat het geen aanleiding is tot extra 
maatregelen. ‘Dat het aantal besmettingen in Staphorst momenteel hoger ligt dan in de andere 
gemeenten in de regio IJsselland klopt inderdaad en verontrust ons niet’, zei Diana de Groot 
van de GGD IJsselland. ‘De afgelopen periode is er meer getest, dus zijn er ook meer mensen 
positief bevonden.’ 

In Olst-Wijhe loopt het aantal besmettingen de afgelopen drie dagen juist weer wat op, van 
5,5 positief geteste inwoners per 100.000 inwoners aan het begin van deze week, naar nu 
16,4. In Lochem schommelen de aantallen deze week. In totaal werden er in deze regio het 
afgelopen etmaal 120 positieve tests afgenomen, 2 minder dan het vorige etmaal. In de 
veiligheidsregio's IJsselland en Noord- en Oost - Gelderland daalde het aantal besmettingen, 
in Flevoland nam het aantal weer iets toe.  Bron: De Stentor, 11 juni 2021. 
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Bron: Dashboard Rijksoverheid  
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Ben je een aso als je geen coronaprik wilt? ‘Ik word door vrienden voor 

gek versleten’ 

Ben je niet solidair als je het coronavaccin weigert? De keuze voor wel of geen prik levert in 
families en vriendenclubs verhitte gesprekken op. ‘De druk is enorm. Elke dag hoor ik: heb 
je de prik al?’ 

Haar schoonouders hebben er geen begrip voor en ook haar vriend is het er pertinent niet mee 
eens. Toch blijft de zwangere Hannah, 35 jaar, ambulant begeleider in de zorg, bij haar 
weigering. Geen coronaprik in haar lijf. ‘Nu kent mijn vriend me goed genoeg om niet aan te 
dringen, maar mijn schoonouders gaan met me in discussie. Zo van: je weet er niet genoeg 
van. Maar ik heb me er juist wel in verdiept en zeg daarom nee.’ Bron: AD, 12 juni 2021. 

G7-landen gaan samenwerken in strijd tegen coronavirus 

De gezondheidsministers van de G7-landen hebben afgesproken dat ze meer gaan 
samenwerken in de strijd tegen het coronavirus. Het moet voortaan gemakkelijker worden om 
onderzoeksresultaten en vaccins met elkaar te delen.  

De landen hebben afspraken gemaakt over het sneller en eenvoudiger delen van resultaten 
van klinische onderzoeken naar vaccins tegen het coronavirus en andere manieren om het 
virus tegen te gaan. Bron: AD, 4 juni 2021. 

G7 gaan meer dan 1 miljard doses vaccins delen 

De G7-landen gaan meer dan 1 miljard doses coronavaccins delen met minder welvarende 
landen, bevestigen de Verenigde Staten. De eerste doses worden deze zomer beschikbaar 
gesteld, zodat de kwetsbaarste mensen op de wereld ingeënt kunnen worden tegen Covid-19. 

De stap van de zeven grote industrielanden en de Europese Unie komt niet als een grote 
verrassing. De Britse premier Boris Johnson zei al een schenking van deze omvang te 
verwachten en de Amerikaanse president Joe Biden maakte bekend 500 miljoen doses te gaan 
kopen en delen. De EU, het VK en Canada tekenen elk voor 100 miljoen doses. 

Hulporganisatie Oxfam Novib reageert kritisch op de toezeggingen. ‘Als het beste wat de G7-
leiders kunnen doen een donatie van 1 miljard vaccindoses is, dan zal deze top een 
mislukking zijn geweest’, zegt Anna Marriott, manager gezondheidsbeleid. De wereld zou 
naar schatting 11 miljard doses nodig hebben om de pandemie te beëindigen. Marriott stelt 
dat liefdadigheid geen oplossing is voor het vaccintekort en pleit voor het vrijgeven van de 
patenten. Bron: AD, 11 juni 2021 

Eerste dag G7 

Eerste dag G7: meer geld in economie, vaccins naar arme landen en receptie met The Queen. 
Leiders van de G7-landen zijn het in grote lijnen eens over de noodzaak om de economieën te 
blijven ondersteunen met fiscale stimuleringsmaatregelen. Dat meldde een bron rond de G7-
top in het Verenigd Koninkrijk aan persbureau Reuters. Vandaag was de eerst dag van de top.  

De steun voor meer stimuleringsmaatregelen werd gedeeld door alle leiders, met inbegrip van 
de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Duitsland is van oudsher tegen stevige leningen om 
de groei van de economie aan te jagen. Het land heeft in de loop van de coronacrisis zijn 
standpunt iets versoepeld.  

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft er verder bij zijn bondgenoten op 
aangedrongen om geld in de economie te blijven steken. Zijn minister van Financiën, Janet 
Yellen, riep eerder bij de G7-landen al op om ‘groots uit te pakken’. 

Volgens de bron zouden de G7-landen gesproken hebben over een langetermijnbeleid om de 
gezondheid van de overheidsfinanciën zeker te stellen. Daarmee werd het standpunt van een 
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bijeenkomst van de ministers van Financiën eerder deze maand herhaald. Ook zouden de 
landen het erover eens zijn dat de huidige, hoge inflatie van tijdelijke aard is. 

 

De Britse koningin Elizabeth (midden) in gesprek met Jill en Joe Biden. Uiterst links de Britse 
premier Boris Johnson, rechts naast Elizabeth Europese Commissie-voorzitter Ursula Von 
der Leyen. © AFP  

De Italiaanse premier Mario Draghi benadrukte het belang van maatregelen om de 
werkloosheid terug te dringen, zoals omscholing en steun voor jongere werknemers. Dat 
voorstel zou de steun hebben van de Canadese premier Justin Trudeau, aldus de bron. 

De G7 wordt gevormd door Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook Europese leiders Ursula Von der Leyen (voorzitter 
Europese Commissie) en Charles Michel (voorzitter Europese Raad) schuiven aan.  

De Britse koningin Elizabeth verwelkomde de politieke leiders en hun partners op een 
receptie. Ook prins Charles, zijn vrouw Camilla, prins William en zijn vrouw Kate waren 
aanwezig. Voor William en Kate was het hun eerste G7, melden persbureaus. 

Het diner voor Joe en Jill Biden en consorten bestaat vanavond onder meer uit geroosterde 
tarbot en op Cornwall geteelde nieuwe aardappelen en groenten met knoflookpesto.  

Eerder vandaag werd al bekend dat de G7-landen meer dan 1 miljard coronavaccins gaan 
delen met minder welvarende landen. De eerste doses worden deze zomer beschikbaar gesteld, 
zodat de kwetsbaarste mensen op de wereld ingeënt kunnen worden tegen Covid-19. 

De stap van de zeven grote industrielanden en de Europese Unie komt niet als een grote 
verrassing. De Britse premier Boris Johnson zei al een schenking van deze omvang te 
verwachten en de Amerikaanse president Joe Biden maakte bekend 500 miljoen doses te gaan 
kopen en delen. De EU, het VK en Canada tekenen elk voor 100 miljoen doses. 

Hulporganisatie Oxfam Novib reageert kritisch op de toezeggingen. ‘Als het beste wat de G7-
leiders kunnen doen een donatie van 1 miljard vaccindoses is, dan zal deze top een mislukking 
zijn geweest’, zei Anna Marriott, manager gezondheidsbeleid. De wereld zou naar schatting 11 
miljard doses nodig hebben om de pandemie te beëindigen. Marriott stelt dat liefdadigheid 
geen oplossing is voor het vaccintekort en pleit voor het vrijgeven van de patenten. 

Er waren veel protesten bij de bijeenkomst van wereldleiders.  Bron: AD, 11 juni 2021. 



253 

 

 

 

 

Laatste woorden   

Chinese Marsrover deelt nieuwe foto’s vanaf rode planeet, inclusief een selfie. De Chinese 
Marsrover Zhurong heeft nieuwe foto’s doorgestuurd vanaf Mars. Op één van de foto’s is de 
rover in zijn geheel te zien, naast het landingsplatform. Op andere foto’s zien we het 
Marsoppervlak en sporen van de landing. 

Bij de opmerkelijke ‘selfie’ werd volgens SpaceNews-journalist Andrew Jones een kleine 
draadloze camera op het oppervlakte van de rode planeet geplaatst waarna de Chinese 
Marsrover een foto van zichzelf op enige afstand kon nemen. 
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Een ander beeld toont het landingsplatform waarvan de Marsrover na de landing af reed. Op 
een panoramafoto, die ook in VR te bekijken is, is een weids uitzicht van Mars te zien en de 
plaats waar het landingsgestel volgens Jones vloeistoffen heeft geloosd om een veilige landing 
mogelijk te maken.  

 

De Chinese marsrover Zhurong naast het landingsplatform met de Chinse vlag op. © EPA  
 

 
 

Het landingsplatform waarvan de Marsrover na de landing af reed. © EPA  

Eind vorige maand stuurde de Chinese Marsrover Zhurong, genoemd naar een mythische 
vuurgod, de allereerste foto’s die het maakte op Mars door. De Chinese ruimtevaartorganisatie 
CNSA publiceerde toen ook enkele gifs die toonden hoe Zhurong de ruimtecapsule verliet op 
weg naar Mars. 

Zhurong werd vorig jaar in juli gelanceerd als onderdeel van de Tianwen-1-ruimtemissie. De 
Mars-sonde kwam in februari terecht in een baan rond de rode planeet, en bestudeerde 
vervolgens drie maanden lang de beoogde landingsplaats. Met de geslaagde landing van 
Zhurong eind mei is China het derde land dat succesvol een Marsrover heeft laten landen op 
de rode planeet. De Verenigde Staten en Rusland gingen China voor.  
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De rover weegt 240 kilo en heeft zes wetenschappelijke instrumenten aan boord, waaronder 
een topografiecamera in hoge resolutie. Zijn opdracht is de bodem en atmosfeer van de rode 
planeet te bestuderen. Daarnaast zal hij op zoek gaan naar sporen van leven. Aan de hand 
van een zogenaamde grondpenetrerende radar zal hij tijdens de 90 dagen durende missie 
water en ijs onder de oppervlakte proberen te vinden. Bron: AD, 11 juni 2021. 
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